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 ،معلم نبود ياصال حواسم به درس ها يول ،در كالس درس بودم يروز ،ديآ يادم مي

از  ،اط بزرگ خانهيدر ح ،ن كهيا يدرم شب قبل براپ. درم بودپنزد  ،را تمام فكرميز

مد مادرم باز آرفت و  يبرا يراه ،و بر هم نشسته بود ،دهيكه بار ينيان برف سنگيم

و بر بستر  ،همان شب هم سرما خوردند  ، ين روياز ا. تالش كرده بودند يليخ ،كنند

  .افتادند يماريب

شه به اتاق يو بعد مثل هم ،فم را در اتاق گذاشتم يك ،مدم آاز مدرسه كه به خانه 

دم يفهم ،اسخ سالم مرا ندادندپمادرم  يوقت ،ميدر و مادر سالم بگوپتا به  ،من رفتم ينش

در پكه  ،افتميبعد در ياندك. ن مرا نگران كرديو هم ،افتاده است يندياتفاق ناخوشا

. درم شده بودپر يبان گيبارها گر ،هم  ش ترپيكه  يي يماري؛ بدچار تبِ نوبه شده اند

 .سوختند يدند و مثل كوره در تب ميلرز يم ،ده بودند يتخت دراز كش يرو ،در پ

  .خورد يوار ميتختشان از شدت لرزه اندامشان به د ،كردم ياحساس م
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در پد هر سال به سراغ يكه حتما با ،است يي يماريگر چه بين ديا«: با خود گفتم

  »شان را زجر بدهد؟يو ا ،ديايب

مادر . شان سلب كرده بوديرا از ا يو سالمت يراحت ،شان سخت بود و تب يماريب

. كردند ياك مپشان  يشانپيعرق را از  ييدر نشسته بودند و مرتب با حوله پسر  يباال

ر گل بنفشه ينظ يياروهاد .كردند ياستفاده م ياهيگ يدر از داروهاپمعالجه  يمادر برا

در پ. نوشاندند يدر مپكردند و به  ين داروها را با هم مخلوط ميا. نير خشت و ترنجبيش

ن داروها و يبا هم. دندينوش ينشان بدهند م يان كه واكنش ين داروها را بيتلخ تر

 ياز داروها. افتندي يدر رفته رفته بهبود مپمادر  يها يدگيو رس يمعالجات خانگ

ن بود يها كن يا به اصطالح فرنگيرفت گنه گنه  يدر به كار مپمعالجه  يكه برا يگريد

  .بردند يا هم از ان بهره ميدرمان ماالر يكه برا

بعد لرز  يساعات .ده بودنديچپيده و مالفه را دور سرشان ير چانه شان كشيتو را تا زپ

. ديرس يبه گوش نم زيشان نيش و برخورد دندانهايسا يشد و همراه با ان صدا يقطع م

شه گوشم را جلوتر بردم تا بتوانم ضربان قلب يكه داشتم مثل هم يبا دلشوره و اضطراب

بهتر شده بعد نفس  يليدر خپشان را شمردم متوجه شدم حال ينفسها يدر را بشنوم وقتپ

دردر عالم تب دارند پدعا كردم كه ناگهان متوجه شدم  يدم و با خوشحاليكش ياسوده ا

ا يا«: كردند  ين كلمات را تكرار ميمحزون ا ييدر با صداپ .زنند يشان حرف مبا خود



٣ 
 

ب ان هم در يك مملكت غريمعزالسلطنه به دو بچه كوچك در  يداشت اقا يلزوم

  »بدهند؟ ياول گرسنگ يوسط جنگ جهان

كردند از خود  يا تب و لرز ميا قلبشان ناراحت بود يشدند  يمار ميدر بپهر وقت 

  .كردند ين تكرار ميار ارام و غمگيبس ين كلمات را با لحنيشدند و ا يخود م يب

ن حرف را بفهمم اما با توجه به حال يا اين جمله يا يكنجكاو شده بودم كه معن يليخ

داشتند  يرده بر نمپن معما يچ وقت از ايمادر هم ه. رسمپشان بيتوانستم از ا يدر نمپ

در شود و پمربوط به اقوام  ييف كنند كه به گونه يرا تعر ييخواستند ماجرا يرا نميز

  .ا سبك بشودير يدر نزد ما تحقپكان ياز نزد يكي

شان به من و خواهر و مادرم هم يا يماريافتادند انگار ب ين حال ميدر به اپ يوقت

ان يان هذيدرم در مپد كه ان روز يا يادم مي .مينداشتيكرد ما هم حال خوب يت ميسرا

  :كردند و گفتند  يند و به من و مادر نگاهدار شديگفتن ب

  .را ببوسم يپيتوانم اقا ب يافسوس كه سرما خورده ام و نم-

ن اسم را كه به عنوان اسم يرج صدا بزندند اين كه مرا به نام خودم ايا يدرم به جاپ

من گذاشته  يسر بود روپاقا  يكردند و به معنا يكه در منزل مرا صدا م يو اسم يخود

  :بعد رو به مادرم كردند و گفتند  .بودند

  .شود يزود خوب م يليمادر خ يبا مراقبت ها-
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كه  يو تب يماريا بيم ين  حرف ها را به ما زدند كه ما اصال انتظار نداشتيا يدر حال

ار مهربان يدر مرد بسپم يد بگوياصوال با .كنند ييا در اورده بود از ما دلجوپشان را از يا

نشستند  يتخت م يشدند و رو يشد بلند م يحالشان بهتر م يتا كم .بودند يو بزرگوار

 .خانواده دور كنند يو غصه را از منزل و اهال يكردند ناراحت يم ين  كار سعيو با ا

كردند سر  يم يدر سعپ. ننديگذاشتند تا راحت تر بنش يشان ميشت اپ يمادر هم بالش

 يو صدا يشگيل با جمله همين دليبه هم .خانه عوض شود يصحبت را باز كنند تا فضا

  :گفتند ميشان به خواهرم ياشنا

  .دا كنمپينكم را ياور تا عينك بيك عيانوشه جان -

در پ. داد يدر مپاورد و به دست  ينك را ميگرفت ع يخواهرم هم كه خنده اش م

ف شده يچشمشان ضع ينك نداشتند از همان بچگيه عيته يبرا يولپن كه يبه خاطر ا

ن يدر عالوه بر اپچشمان . بود) پويم(نيك بيو نزد 13.5نك شان ينمره عبود و 

 ينيدوب يعنيا پيلويپتورش داشت و متاسفانه مبتال به د يعنيگمات هم بود ياست يناراحت

خواستند  يم يل وقتين دليبه هم. ك بوديسماتيرپنك شان ين عيهم يبرا. هم بودند

ا بخوانند ان هم بدون ينند و يرا بب يزيتوانستند چ يم يمتر يبخوانند فقط از چند سانت

ر از مهر و محبت زدند پ يدند و لبخندينكشان را زدند ما را بهتر ديدر عپ يوقت. نكيع

  :و بعد رو به مادر كردند و گفتند 

  .خسته كردم اما با مراقبت شما و كمك بچه ها خوب شدم يليشما را خ -
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كردند بلكه  يشوم استفاده نم يدند از فعل خوب من كه كامال خوب نشده بويدر با اپ

ه يدر را اماده كرده بودند اپو نبات  يكه فنجان چا يمادر در حال. خوب شدم گفتند مي

در پكردند  يخواندند به فنجان فوت م يرا م» نير حافظا و هو ارحم الراحميفاهللا خ« ي

  .و نبات را بنوشند يچا

  :و نبات رو به من و خواهرم كردند و گفتند  يدر بعد از صرف چاپ

د كه من زودتر يد و بعد از نماز با مادر دعا كنيبچه ها  امشب با مادر نماز بخوان -

ن االن هم كه مادر دعا خواندند و به فنجان فوت كردند حال من يخوب خوب بشوم هم

  .باز بهتر شد

در و مادرم به په اندازه كردم تا چ يداشتم اما احساس م ين كه سن كميمن با ا

د ييگر را تايكدي يشه در حضور ما تمام كارهايان ها هم. گذارند يگر احترام ميكدي

 يان ها م. دادند يمانشان انجام مياعتقاد و ا يبه خصوص ان چه با همه . كردند يم

  .دهند همراه شوق و عشق و اعتقاد است يهم انجام م يدانستند كه هر ان چه برا

  :كردند و گفتند  يه مادر مدر رو بپ

 يجمله ا يكارگاه راه ساز يرست هاپاز سر يكيه بوده ام از يكه در سور يزمان -

  ».ه ام كل دواءيالمعده ام كل داء و الحم«: گفت يشه مياو هم. اد گرفتمي

  :بلند گفتم يمن فورا و با صدا
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د و من يجمله را گفته بودن يا يقبال معن. دانم ين جمله را ميا يبله باباجان من معن -

  .وار چسباندميزم به ديم ياش را نوشتم و باال يمعن

كردند و قم يشان نقش بسته بود تشويلب ها ين رويبا و دلنشيز يدر كه لبخندپ

  :گفتند 

  ست؟ين جمله چيا يخوب بگو معن -

  :گفتم  يبا شاد

  .هاست و تب مادر همه داروهاست يناخوش يمعده مادر همه  -

خوششان امده بود رو به مادر كردند و  يلياز حضور ذهن و توجه من خدر كه پ

  :گفتند

سبك مثل  يليخ يو غذاها پم سويدو روز برا يكينباشد  ياگر زحمتن يبنابرا -

  .شود ياگر معده ام سبك باشد حالم زودتر خوب م. ديربرنج درست كنيو ش يفرن

  :كردند و گفتند در رو به ما پدن حرف يمادر بالفاصله بعد از شن

 يشان ميرا كه ا ييروم تا غذا يزخانه مپمن به اش. ديباش نابچه ها مواظب باباجونت -

  .خواهند درست كنم

را از  ياست تا موضوع يفكر كردم االن فرصت خوب. در بهتر شده استپدم حال يد

  :دميرسپشان ياز ا. ن كه مادر هم در اتاق نبودنديبا توجه به ارسم پشان بيا

  .ديكن يرا در خواب تكرار م يد جمله ايد و تب داريمار هستيب يباباجون وقت
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  :درم با تعجب گفتندپ

  كنم؟ يمكدام جمله را تكرار ! عجب -

  :من كفتم

! داده است يمعزالسلطنه به شما گرسنگ يد در كودكييگو يكه م يهمان جمله ا -

..البته حاال كخ نه.. .اگر ممكن است. شده است ييل به معماين جمله تبديمن ا يبرا .  

  .دم جمله ام را تمام كنميخجالت كش

فم جا خورده بودند با چشماني لبريز از اتدوه نگاهم كردند در دن حريدر كه از شنپ

زيرا از طرفي نمي خواستند سوال . حالي كه معلوم بود در مقابل سوال من مردد مانده اند

  :اهسته به بالش تكيه دادند و گفتند . به سوال من پاسخ بدهندمرا بي پاسخ بگذارند 

وقتي بزرگ تر شدي قسمت هايي از . شما بايد به پدربزرگتان احترام بگذاريد -

  .دوران كودكي ام را كه الزم است بداني برايت تعريف خواهم كرد

كنم و به  براي اين كه مطالعه زندگي پدرم برايتان مفيدتر باشد از فرصت استفاده مي

فكر مي كنم با اين وصف . زندگي خانواده و طرز رفتارهاي تربيتي ايشان مي پردازم

  .پاسخ سوال من نيز معلوم بشود

با توجه به تمام كارهايي كه پدرم در زمينه هاي گوناگون علمي، تحقيقاتي، اداري، 

مسر و سياسي داشتند، هميشه معتقد بودند كه مرد بايد تماس دائمي خود را با ه
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هر وقت بچه اي مي گفت پدر و مادرم مرا درك نمي كنند پدرم . فرزندانش حفظ كند

  :گفتند ميتقصير را متوجه پدر و مادر مي دانستند و 

و خود پدر و مادر تربيت حتما در دوران كودكي اين بچه را به كسي سپرده اند  -

يا پدر . از خود دور كرده اند بچه را در سنين رشد به عهده نگرفته اند يا بچه را به نحوي

و مادر وقت كافي براي ايجاد ارتباط با كودك خود گفت و گو با او در نظر نگرفته 

  .اند

براساس چنين اعتقادي بود كه پدر بدون استثنا، هر سه وعده غذا را، در خانه و در 

ا، شب هميشه سرميز غذ 8ظهر و  5/12صبح،  7پدر، ساعات . كنار ما، صرف مي كردند

ما را . در چيدن سفره و جمع كردن ان، هميشه به مادر كمك مي كردند. حاظر بودند

عقيده داشتند، وقتي . نيز تشويق مي كردند، كه در امور خانه به مادر كمك كنيم

قشنگ غذا بخوريم، يعني ارام و سنجيده، و با تامل غذا را، صرف كنيم، در حقيقت با 

يك بار از خداوند سپاس گزاري كرده ايم، و : ده ايمهر لقمه اي به دو فلسفه عمل كر

شكر نعمت ها و بركت هاي او را، بجا اورده ايم؛ از طرف ديگر اعتقاد داشتند، با طرز 

زيباي غذا خوردن از خانم خانه نيز تشكر كرده ايم، زيرا مادر براي تهيه هر غذا، چند 

هميشه . و خوشمزه بخوريم ساعت از وقت خود را، صرف مي كنند، تا ما غذايي سالم

سنجي هاي سر سفره با بهانه اي، شروع به تعريف از غذا مي كردند، و مادر از نكته 

  .پدر، خوشحال مي شدند
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جمله اي به ياد ماندني، . صرف غذا، هميشه به مدت يك ساعت به طول مي انجاميد

ابتدا رو به  ،دش يهر گاه كه سر سفره سكوت برقرار م. ذهنم نقس بسته استاز پدر در 

  : گفتند ميو  ،و بعد رو به ما ،كردند يمادر م

  د؟يكرده ا يينم چه خبر بوده است ؟ چه كارهايد ببيف كنيتعر ،خوب -

هم از  يگاه. ميكرد يف ميدر تعرپ يرا برا يما هم با توجه به سن مان مسائل مختلف

ك يدر با ما پق يطر نيبه هم. ميديشن ياسخ انها را مپم و يكرد يم ييشان سوال هايا

ك ي. مشكالت ما بود يجاد كرده بودند كه واقعا راهگشاين ايو دلنش يرابطه عاطف

درم معموال سر سفره غذا جواب سوال پن ما برقرار شده بود يب يوند ناگسستنپيارتباط و 

  :گفتند ميدادند و  يرا نم يدرس يها

ادم ي. است نه درس كالس يزندگ يسوا ل كردن در مورد درس ها ين جا جايا -

در ان قصه هر وقت بچه . كردند يف ميتعر يو فرنگ يميك قصه قديمان يد برايا يم

د ياوريد كاله قرمز مرا بيبرو«: گفت  يدربزرگ مپكردند  يم يدربزرگ سوالپها از 

درم پن داستان يبر اساس هم» .تا بر سر بگذارم و بتوانم فكر كنم و جئاب شما را بدهم

 يان صندل يمن تا رو«: گفتند ميكردند و  يمخصوص خود اشاره م يلبه صند

  ».را حل كنم يتوانم فكر كنم و مسائل درس ينم نميمخصوصم ننش
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است كه مشكل گشاست و هر وقت  ين صندليم ايكرد يمن و خواهرم هم فكر م

 يم نميكرد يم اما هر چه فكر مينشست يان م يم و رويرفت يم ميداشت يمشكالت درس

  !ميا مشكل را حل كنيم ان مسئله يتوانست

در  ين صندليا. نشستند يمخصوص شان م يصندل يدر روپشد  يغذا تمام م يوقت

در پ يمادر هم برا. »اتاق بزرگه«م يگفت ين اتاق ميما به ا. من قرار داشتياتاق نش

ارامش در هم با پ. ن شده بوديريكه معموال با شكر ش ييچا. اوردند يم يچا يفنجان

در هم پدند و يرسپ يم يچا يطعم و بو يدر درباره پبعد مادر از . دندينوش يرا م يچا

  .كردند يكردند و مادر را خوشحال م يف ميداند تعر يبا دقت جواب مادر را م

ل كه ياسماع يمشهد يسرها و دخترهاپشب  9بعد از صرف شام حدود ساعت 

و  يامدند تا نكات درس يما م يبه خانه  دانشكده علوم بودند يه ما و راننده يهمسا

ش از ازدواج پيمادر كه . رسندپدر و مادر بپشان دشوار بود از يكه حل ان برا يمسئله ا

  .دادند يان ها جواب م يدرم معلم بودند با حوصله تمام به سوال هاپبا 

در در سال هاي باالتر، به خصوص در پكه  ،ن نكته اشاره كنميالزم است به ا

يادگيري درس هاي رياضيات، فيزيك و شيمي به ما خيلي كمك مي كردند؛ و مادر 

شب، بچه هاي مشهدي اسماعيل، كه همبازي ما  10حدود ساعت . درس هاي ديگر را

نيز محسوب مي شدند، به خانه شان مي رفتند، و نوبت من و خواهرم بود، كه از ساعت 

. بخوانيم، يا پرسش هايمان را مطرح كنيمنزد پدر و مادر، درس هايمان را  12الي  10
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جالب است، به اين نكته اشاره كنم، كه بيشتر اوقات مادر، درس هاي سخت و مسائل 

رياضي را، قبال نزد پدر تمرين مي كردند، كه با حوصله به من و خواهرم ياد بدهند، كه 

شده بود، كه اگر ما درست دقت نكرديم، باعث ناراحتي پدر نشويم، و همين امر باعث 

. ما معلومات عمومي بيش تري، در مقايسه با ساير هم كالسي هاي خود، داشته باشيم

حتي مادر، كتاب هاي داستاني فرانسوي را مي خواندند، تا موقع خواب براي من و انوشه 

تعريف كنند، كه زودتر خوابمان ببرد، و اگر برايشان سوالي پيش مي امد، از پدر مي 

  .پرسيدند

اگر در ترجمه و تفسير . ش قران، نمازها و دعاها، معموال به عهده ي مادر بوداموز

. ايه ها، براي مادرم مشكلي پيش مي امد، به سراغ پدر مي رفتيم، و از ايشان مي پرسيديم

پدر به ما رياضيات، فيزيك، مكانيك، ستاره شناسي و پزشكي ياد مي دادند، و ما را در 

در چنين شب هايي، ما نكات بسيار اموزنده اي از . گذاشتندجريان اختراعات جديد مي 

شعر و ادبيات، و مهم تر از همه، درس زندگي و عالوه بر اين ها، از ايشان . پدر اموختيم

  .اخالق، مي اموختيم

اين دو ساعت براي ما، ساعاتي استثنايي بود، و حاضر نبوديم اين اوقات را با چيز 

  .ديگري، عوض كنيم

در دوران جواني اگر شبي من . ار كنم كه پدر و مادر واقعا حوصله داشتندبايد اقر

جايي مي رفتم و ميهمان بودم و دير به منزل مي امدم، مي ديدم كه پدر و مادر نشسته 
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بعد از نيمه شب به ما،  1تا  11زيرا از ساعت . اند و كتاب مي خواندند، تا خوابشان نبرد

كه مادرم مي ديدند، پدر روي نظريه خودشان كار  در مواردي هم. درس مي اموختند

: نمي كنند، يا كتاب فيزيك نمي خواندندة و مشغول مطالعه ي مجالت علمي مثل

physics todayفيزيك تودي  ، نيو ساينتيست   New Scientist ، يا مجالت  

تايم : سياسي اجتماعي مثل Time ، نيوز ويك   News Week ، لوپوان   Lepoint   ،

Ser Spiegelشپيگل  اطالعات و كيهان هستند، مادر : ، يا روزنامه هاي خودمان مثل  

ين كه پدر احساس تنهايي نكنند، كنار ايشان مي نشستند، و قران يا كتاب دعا  براي ا

شكل خود و پدر را، سرگرم مي كردند تا ايشان گذشت زمان را، . مي خواندند به اين 

و مي ديدم كه مادر و پدر منتظر امدنم نشسته  وقتي از بيرون مي امدم. احساس نكنند

اند، خيلي خجالت مي كشيدم، و سعي مي كردم، براي اموختن درس ها حتي شب هاي 

.، در خانه حاضر باشم10جمعه هم ميهماني نروم، و يا اگر مي روم، هميشه سر ساعت   

، ام به خانه ما شب يلدا بود، چون پدرم، بزرگ فاميل بودند، همه ي اقو به ياد مي اورم

مانند هميشه، در همين شب براي هر كدام از فاميل با ديوان حافظ فالي . مي امدند

  : وقتي مهمان ها رفتند، پدر به سراغ من امدند، و گفتند. گرفتيم، و غزلي خوانديم

وقتي همه كارهايت را كردي، دندانت را مسواك زدي، و لباس خوابت را  -

مي خواهم چند دقيقه با . حوصله داشتي، بيا به اتاق منپوشيدي، پيش از خواب، اگر 

  .شما، صحبت كنم
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پدر هر وقت ما را، . پدر هميشه براي صدا كردن ما، از ضمير شما استفاده مي كردند

به اتاق شان فرا مي خواندند، مي دانستيم كه مطلب مهمي را مي خواهند به ما بگويند؛ يا 

، در ان جا انجام مي شد، كه كسي نشنود، و ما اگر مي خواستند به ما تذكري بدهند

  .خجالت نكشيم

من و خواهرم، در اتاق پدر، كه دفتر كار ايشان محسوب مي شد، ميزي داشتيم، كه 

ما از اين . من يك طرف، و خواهرم طرف ديگر، مي نشستيم. پشت ان، دو صندلي بود

ه مي كرديم، زيرا هر تابستان اتاق در تابستان ها، و هنگام تعطيلي مدارس، بيشتر استفاد

درس سال بعد را، پشت همين ميز، نزد پدر و مادر مي اموختيم، تا در سال اينده 

زمان اموختن درس ها در اين فصل، تا ساعت . تحصيلي، راحت تر درس ها را بياموزيم

  .ان شب نزد پدر رفتم، و روي صندلي خودم نشستم. صبح بود 12

ستقيم، شروع كردند به حرف زدن، به شكلي كه من پدر بسيار مودبانه و غيرم

  :ناراحت نشوم، ايشان گفتند

  .خيلي زشت است، كه يك ايراني غزل حافظ را، درست نخواند -

  .دلم مي خواست زمين دهان باز كند، تا در ان فرو بروم. از خجالت اب شدم

ت به من چهره ي من شده بودند، با محبپدر، كه متوجه خجلت، و رنگ برافروخته 

  :گفتند
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شب ها كه با هم دو ساعت درس مي خوانيم، شما نيم ساعت . اصال ناراحت نباش -

از وقتت را، صرف مطالعه ي ديوان و غزليات حافظ كن؛ با هم تمرين مي كنيم، تا اين 

  .مشكل كامالً حل شود

 حداكثر دو سه‹‹ :من كه از اين صحبت پدرم، خيلي خوشحال شده بودم، با خود گفتم

  ››.هفته بيش تر طول نمي كشد، و ديوان حافظ را، تمام مي كنم

از شبي نيم ساعت شروع شد، و بعدها به دو ساعت . از فرداي ان روز حافظ خوانديم

  .سال و نيم ديوان حافظ، تمام شد 5و نيم در شب رسيد، تا پس از 

فكر مي كنم، در مورد اموختن ديوان حافظ، خيلي عاقالنه رفتار كردم، و از اين بابت 

، مثل اشاره، مثال، گفتند ميهميشه خوشحالم، زيرا تمام ان چه پدر، درباره ي غزليات 

تفسير معاني ابيات را، يادداشت مي كردم، و به اين ترتيب يك گنجينه ي بي نظير از 

و ادبيات ان، فلسفه، عرفان، انسانيت و فداكاري و از همه مهم  خداپرستي، عشق به ايران

  .تر درباره ي اخالق، گرداوري كردم

در ابتداي كار، به كندي مي توانستم حرف هاي پدر را يادداشت كنم، و پدر از اين 

بابت كه من كند پيش مي رفتم، خسته مي شدند، ولي اصال به روي خودشان نمي 

ي اورم، كه اموزش ايشان با متانت و حوصله همراه بود، و من از اما به ياد م. اوردند

صحبت ايشان، كمال استفاده را مي كردم، و تصميم گرفته بودم، از شب دوم، هر چه 



١٥ 
 

كه پدر درباره ي غزلي يا بيتي مي گويند، كامل يادداشت كنم، و حتي كلمه را، هم جا 

  .نيندازم

غزليات و ابيات اضافي . م، تصحيح مي كردندپدر ديوان حافظي را، كه در خانه داشتي

  .سال به ديوان حافظ اضافه شده بود، حذف مي كردند 700را، كه در طي 

حتي واژه هاي تغيير يافته در ابيات را اصالح مي كردند، و با استفاده و مراجعه به 

نسخه ي قديمي از ديوان حافظ، كلمات صحيح را يافته، و جايگزين و  10بيش از 

از همه مهم تر، در درس هاي پدر اموختم، كه براي شناخت غزليات . ح مي كردنداصال

يعني در . حافظ، در تمامي ديوان او يك كليد يا به اصطالح وجه مشترك وجود دارد

بعد انسان راهنمايي . ابتداي هر غزل، يك مسئله و مشكل اجتماعي را، مطرح مي كند

  .ي كندالزم را مي دهد، و در اخر خداحافظي م

پدر به من اموختند، كه حافظ انساني واال و واقعي است، هيچ وقت تهديد نمي كند، 

وعده اي بي جا نمي دهد، نمي ترساند، گول نمي زند، زور نمي گويد، كسي را بي اميد 

  ...همواره محبت مي كند و بهترين راهنماست و.. .رها نمي كند

 7000تي يك اقا و خانم، در تمدن به قول پدرم، اين موارد از ويژگي هاي شخصي

  .ساله ايران است

. پدرم، براي كلمه هاي اقا و خانم، در فرهنگ ايران، ارزشي ويژه قائل بودند

را بوده اند 7000در طول :  گفتند مي اما . سال تمدن ايران، اين دو واژه معاني وااليي را دا
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بوستان سعدي، خيام و به ويژه با شاهنامه، گلستان و : بايد اين امر را با كتاب هاي مثل 

  .ديوان حافظ، به ديگران بياموزيم

سال اخير به گونه اي  35كتاب هاي درسي، در طي اين ‹‹ :  گفتند ميپدر با تاسف 

  ››.نوشته شده اند، كه بچه هاي ايران را، با ادبيات غني خودشان، بيگانه مي كند

است، كه ما با موسيقي خود، انجام  هميشه گله مند بودند كه اين رفتار، مشابه كاري

  .داده ايم
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ی ود   دوران 

  

حاال بهتر است، درباره دوران كودكي پدرم برايتان بگويم، و كشف چگونگي 

 .داستان كودكي ايشان

عينك شان را . شبي بعد از صرف شام، پدر روي صندلي بزرگ خود نشسته بودند

ي را، كه در دست داشتند، تا نزديك چشمان خود جلو اورده برداشته بودند و مجله ا

من هم بعد از كمك، براي جمع . بودند، و مقاله اي را كه درباره ي ايران مي خواندند

بشقاب ها به اشپزخانه، نزد پدر برگشتيم، و روي صندلي، كه كنار كردن سفره و بردن 

پدر به محض . ه را، روشن كردمصندلي پدر قرار داشت، پشت ميز نشستم، و چراغ مطالع

اين كه نور چراغ را مشاهده كردند، مجله شان را كنار گذاشتند، و عينك شان را، 

با نكته سنجي و عشقي كه نسبت به ما داشتند، خيلي زود متوجه . دوباره به چشم زدند
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دست مرا به ارامي گرفتند، و زير نور . خراشي شدند، كه روي دست من افتاده بود

  :خراش دستم را به دقت نگاه كردند، و بعد از من پرسيدند. بردند، تا بهتر ببينند

  چه شده است؟-

 :گفتم

هيچي بابا جون داشتيم با بچه هاي مشهدب اسماعيل، توي حياط بازي مي كرديم،  -

ناگهان خسرو مرا هل داد، و توي بوته ي بزرگ گل هاي محمدي، و تيغ هاي  كه

حاال هم فكر مي كنم، تيغي توي دستم فرو رفته، و دستم . شاخه اش دستم را، خراش داد

  .مي سوزد

پدر، هيچ چيز را دور نمي ريختند، حتي اگر سنجاق ته گردي پيدا مي كردند، براي 

گم هم نشود، ان را بر مي داشتند، و به پشت يقه كت اين كه زير دست و پا نرود، و 

اگر تعداد سنجاق ها زياد مي شد، ان ها را به جاسنجاقي، كه . شان فرو مي كردند

  .خودشان درست كرده بودند، و روي ميز تحرير قرار داشت، منتقل مي كردند

شان در همان حال كه دست مرا گرفته بودند، با دست ديگر سنجاقي از يقه ي كت 

ايجاد كردند، و پوست را كنار زدند، و تيغ را پيدا كردند، و نوك ان را كمي باال 

بعد از جيب سمت چپ كتشان، موچين كوچكي بيرون اوردند، و نوك تيغ را . كشيدند

  .بعد دو طرف زخم را، فشار دادند. با ان گرفتند، و بيرئن كشيدند
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، و برايم توضيح دادند، كه مرد  پدر فوري متوجه شدند. اشكم داشت سرازير مي شد

مرد در اين مواقع بايد هميشه . براي اين چيزها گريه نمي كند، و ناراحت نمي شود

  :پدر به من گفتند. لبخندي بر لب داشته باشد

كمي زخم را فشار بدهم بهتر است، زيرا اوالً اگر چيزي داخل ان باشد يا زخم اگر -

ايد، و بدن بهتر مي تواند از خودش دفاع كند، و چرك كرده باشد، از شكاف بيرون مي 

  .ثانيا خون، خودش مي تواند مقداري ضدعفوني كند. زخم زودتر خوب مي شود

بعد پدر جاي زخم را، با مركوكرم ضدعفوني كردند، و فوت كردند، تا مركوكرم 

. دهر چند كه نگاه محبت اميزو عاشقانه ايشان، براي من، بهترين مرهم بو. خشك بشود

به خواست خدا من و خواهرم، هميشه از درياي مهر و محبت مادر و پدر، در تمام 

  .زندگيمان برخوردار و بهره مند بوديم

شايد خواست خدا بود كه پدر با درمان زخم دست من و احساس دلجويي كه به 

ه ايشان دست داده بود توانستند باالخره به سوالي كه سال ها در ذهن من بي جواب  ماند

البته معلوم بود كه بازگو كردن قصه كودكي و زجرهايي كه تحمل . بود پاسخ بدهند

كرده بودند برايشان خيلي سخت بود زيرا هنگام تعريف دوران كودكي دگرگون مي 

شدند و به قلبشان فشار مي امد و بيش تر از همه اندوه ايشان از دوري فرشته اي به نام 

  .ودخانم گوهرشاد حسابي مادرشان ب

  :ابتدا با ارامش گفتند
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از امشب شروع مي كنم به تعريف  قصه . پاسخ سوال شما جوابي طوالني دارد-

  .كودكي ام اما بايد حوصله داشته باشي شايد چندين شب اين قصه ادامه پيدا كند

  :با اشتياق گفتم

  .من هميشه براي شنيدن صحبت شما سراپا گوش هستم-

  :دپدر نفس عميقي كشيدند و گفتن

خانه ي ما در ميدان شاهپور اخر . بايد از زماني شروع كنم كه پنج ساله بودم‹‹

راه هايي كه كف . بازارچه قوام الدوله و در كوچه پاييني كليساي ارامنه قرار داشت

شمشادهاي كوتاه نعناعي باغچه هاي حياط خانه . شان از شن يا سنگ ريزه پوشيده بود

دور باغچه اجرهاي حاشيه ان حوض گردسنگي وسط حياط كه درست جلوي پله هاي 

ماهي . ساختمان اصلي قرار داشت و عكس ستون هاي ساختمان در ان منعكس مي شد

غربالي . هاي قرمز و اب قناتي كه از فواره ي سنگي وسط حوض به پايين مي ريخت

همه و همه . را مي گرفتيم و در تنگ اب مي گذاشتيم كه ما با ان ماهي خاي حوض

بچه :  گفتند ميمادر از اين كه ماهي ها را مي گرفتيم ناراحت مي شدند و . يادم است

  .ماهي ها بايد كنار مادرشان باشند

يادم مي ايد پسري . ما هم مي رفتيم و ان ها را دوباره در حوض ازاد مي كرديم‹‹ 

ه مان بود به حياط خانه ي ما مي امد و گنجشك ها را با تير همسن و سال ما كه همساي

و كمان نشانه مي گرفت اما مادرم هرگاه او را مشغول شكار گنجشك مي ديد عصباني 
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اين كار گناه دارد حتي يك مورچه هم حان دارد و نبايد از بين :  گفتند ميمي شدند و 

.برود ..  

داشت پله هاي خيلي بلندي بود براي پله هاي جلوي ساختمان كه تا حوض ادامه ‹‹

يادم مي ايد روزي مرا ختنه كرده . همين باال و پايين رفتن از ان براي من مشكل بود

خيلي ناراحت بودم به خصوص از دخالت . بودند و من باالي همين پله ها ايستاده بودم

  !!...جا و همه چيزبزرگ ترها در همه 

هنوز هم وقتي كه پايم روي سنگ . لدم دارمخاطرات بسياري از خانه ي محل تو‹‹ 

غير از اين وصف هايي . ريزه هاي كنار باغچه اي قرار مي گيرد به ياد ان خانه مي افتم

من و برادرم براي پدر و . كه از خانه كردم چيزهاي ديگري نيز از ان خانه به ياد دارم

د يادم مي ايد كه غالم مادرم خيلي عزيز بوديم و ان ها ارزوهاي زيادي براي ما داشتن

  .سياه خانه مان يعني نوروز پناهگاهي جز مادرم نداشت

به ياد مي اورم كه حدود چهار سال داشتم توي ايوان مقابل پله ها و روبرو حوض ‹‹

خانم برايم تعريف مي كردند كه هنوز چند ماهي از تولدم . با خانم نشسته بوديم

بودند و برادرم در بغل و دامان حاجيه طوبي خانم نگذشته بود كه مرا در بغل گرفته 

  .مادربزرگم بود

                                                 
 پدر به خاطر عشق زيادي كه به مادرشان داشتند هيچ . منظور پدرم از خانم مادرشان گوهرشاد بود

   .اوردند و فقط از لفظ خانم استفاده مي كردندگاه اسم ايشان را به زبان نمي 
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مرحوم اقاي نصرالسلطان عسگري كه نوه دايي مادرمان مي شدند و از افراد برجسته ‹‹

و سرشناس فاميل بودند و ضمنا مقام وااليي در دادگستري داشتند انساني با فضيلت و 

. به خانه ما امده بودند تا ما را ببينندايشان . دنيا ديده بودند و سرد و گرم روزگار چشيده

من حدس مي زنم ‹‹:اول برادرم محمد را در بغل گرفتند و درباره ي اينده ي او گفتند 

فكر و طبعش هم طوري است . محمد وقتي كه بزرگ شود درس بخواند و طبيب بشود

  ››.كه ثروت زيادي گرد مي اورد

ند و مدت طوالني اي در چشمانم نگاه مي بعد نصرالسلطان مرا در اغوش مي گير‹‹

عاده اي خواهد ! عجسب! اين پسر عجيب است: كنند و بعد مي گويند  محمود ادم فوق ال

. او دانشمند مي شود و افراد بسياري از او سود خواهند برد. جامع العلوم خواهد شد. بود

  ››.ت نخواهد اوردنام او جاودان خواهد شد اما با اين همه مال و منال چنداني به دس

  :گفتند ميپدرم 

ين حرف ها را مي شنيدم فكر مي كردم ‹‹ وقتي طي سال هاي بعد از سوي مادرم ا

براي دلخوشي ما و جبران ناراحتي هاي من اين حرف ها را مي گويند اگر اين حدس 

دست كم اقاي نصرالسلطان : من درباره حرف هاي مادرم درست نباشد بايد بگويم 

ها و ناراحتي هايي را كه من مي بايد در سال هاي بعد با ان دست و پنه هرگز سختي 

  ››.نرم كنم نمي دانست
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از لحن بيان پدرم معلوم بود كه خيلي راضي نيستند درباره ي دوران كودكي شان 

حرف بزنند و باز هم مشخص بود كه برخي از قسمت ها را كه مربوط به دوران 

ي كنند اما ظاهرا به خاطر خواهش و درخواست من كودكي شان مي شد برايم بيان نم

  .پذيرفته بودند كه درباره ي كودكي شان حرف بزنند و بخش هايي از ان را نقل كنند

  :پدرم ادامه دادند

بگذار قصه كودكي ام را از زماني شروع كنم كه به سفر بغداد رفتيم شب هاي پر ‹‹

نباشد بداني كه در ان زمان ما با چه  شايد بد. از هراس و ترس در بيابان هاي بيپايان

  .وسايلي به مسافرت مي رفتيم

ملقب به حاج يمين  جد شما پدربزرگ من اقاي معزالسلطنه اسم كوچك شان علي‹‹

خانه شان در چهارراه . الملك از افراد سرشناس و برجسته ي هيئت وزيران بود

اقاي معز . قرار داشتدر كوچه اي نسبتا باريك كه كالسكه رو بود  معزالسلطان،

از . السلطان يك روز از خانه شان با كالسكه به منزل ما واقع در بازارچه قوام الدوله امد

پدرم يعني اقاي عباس . اين تعجب كرديم چرا صبحِ به اين زودي نزد ما امده است

حسابي ملقب به معزالسلطنه از ان جايي كه ايشان را نزد خود فرا نخوانده بود حدس زد 

  .كه بايد مسئله مهمي در ميان باشد

                                                 
 جنوب اميريه و منيريه فعلي  
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دربزرگ به پدرم گفت كه بايد به عنوان قنسول يا به اصطالح به عنوان نماينده ‹‹

شامات ان موقع شامل سوريه و لبنان فعلي مي شد و همه تحت . دولت به شامات بروي

سلطه ي ترك هاي عثماني بود و مركز اين سرزمين ها ان موقع بيروت محسوب مي 

  .شد

پدرم به جست و جوي كاروان يا قافله اي رفت تا سفرش را اغاز كند وقتي پدرم ‹‹

اين خبر را به مادرم داد با وجود اين كه بچه ي كوچكي بيش نبودم اما نگراني عميقي 

ولي من و برادرم بسيار خوشحال بوديم ودنياي ما  .را در چشمان مادرم مشاهده كردم

به ياد مي اورم شب هايي را كه به . سير مي كردخارج از دور انديشي هاي مادرم 

  .رختخواب مي رفتم و صداي گريه ارام و پنهاني مادرم را مي شنيدم

كه اين سفر بيش از يك سال به طول مي انجامد من و برادرم هرگز نمي دانستيم ‹‹

  .ان زمان وسيله سفر درشكه كجاوه اسب و قاطر بود

از تهران به شاه عبدالعظيم و از انجا به قم و بعد از چند روز سفرمان اغاز شد ‹‹

كرمانشاه سفر كرديم و از كرمانشاه به طرف كربال و نجف و بغداد و دمشق حركت 

  .كرديم و از انجا عازم بيروت شديم

. من و برادرم از سفر لذت مي برديم بي انكه ا ز مخاطرات سفر خبري داشته باشيم‹‹

  .هبا هيجان و شادماني فراوان بودبراي ما سوار شدن روي كجاوه همرا
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ان خانمي مي نشست و در طيرف ديگر چند  كجاوه دو پالكي داشت در يك طرف‹‹

  .بچه تا تعادل كجاوه برقرار شود

وقتي كجاوه از سراشيب جادته اي باال مي رفت كج و كوله مي شد و همين امر ‹‹

ين سر و صدا . ي شد بچه ها بخندند  و بلند بلند فرياد بكشندباعث م صداي همراه با ا

: گفتند ميصلوات خانم ها هم به گوش مي رسيد كه مي ترسيدند دعا مي خواندند و 

  ››.خدا خودش حافظ ما باشد‹‹

وقتي شب فران مسي رسيد در بيمن راهن و در وسبط بيابان قافله متوقف مي شد و ‹‹

كجاوه ها دور چادر ها دايره اي ايجاد مي كردند و زن ها و بچه ها  در . ندچادر مي زد

اين چادرها مي خوابيدند مردها هم دور كجاوه ها مي خوابيدند و گاري ها را اطراف 

تفنگچي ها هم در پشت گاري . اسب ها و قاطرها را هم مي خواباندند .خود مي چيدند

  .پشت ان كشيك مي دادندها سنگرهايي درست مي كردند و تا صبح 

د و دور تا دور قافله قدم مي نهم تا صبح بيرون پشتي ها گشت مي زد 1ش هاوچاو

ببينند كه  زدند تا اگر عالمتي يا صدايي از حمله راهزن ها به قافله به گوششان برسد يا

بيدار شوند از حيوان درنده اي به قافله حمله مي كند شيپور بزنند تا زن ها و بچه ها 

دفاع بشوند شب ها تيراندازي و صداي صفسير گلوله ها نترسند و تفنگچي ها هم اماده 

                                                 
اشعار موزوني را بر اساس سختي و دشواري راه انتخاب مي . چاووشي ها صداي خوبي داشتند-1

اين اشعار معموال هم اموزنده بودند و همن باعث رفع خستگي . كردند و در طول سفر مي خواندند
  .است عالوه بر ان ريتم حركت چهارپايان را نيز هماهنگ مي كرده استمسافران مي شده 
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با دلهره مي خوابيديم و موقع درگيري ها صشداي شليك گلوله هال سكوت مطلق شب 

را مي شكافت و ما از ترس به گريه مي افتاديم و در دامان مادرمان پناه مي گرفتيم تا 

  .سر و صدا ها بخوابند

بنابراين طي راه دشوارتر . اوقات قافله بعد از حمله راهزن ها زخمي مي داد گاهي‹‹

  .سه ماه در بغداد و كربال مانديم. مي شد

از جمله چيزهايي كه از انجا به يادم مانده شيريني هايي مكه مادرم هر شب وقتي به 

ين مدت به طرف دمشق حركت كرديم و . حرم مي رفتند برايمان مي خريدند بعد از ا

بعد از اين مدت كه پدرم گزارش هايي براي دولت نوشت . چهار ماه هم در انجا مانديم

خانه سفير در . شهري زيبا و خاطره انگيز بودبه سمت بيروت حركت كرديم بيروت 

بيروت خانه بزرگ و مجللي بود و شادي هاي كودكانه در سال نخست در بيروت 

سر به خانه باغ بزرگي داشت با ديوار هاي . اقامت مان در بيروت برايمان بسيار بود

فلك كشيده و ساختمانش شكوه و عظمت خاصي داشت من و برادرم در كنار پدر و 

در ان زمان كودكي بيش مادر روزهاي بسيار شادي را پشت سر مي گذاشتيم با اينكه 

نبودم اما به ياد مي اورم كه پدر با مادر از ترقي و پيشرفت و كسب پست هاي برتر و 

مادرم با حرف هاي پدرم زياد موافق نبود مادر اهل قناعت . پول بيشتر صحبت مي كرد

 .ه خاطر داشتن من و برادرم خدا را شكرگزار بودندو راضي به رضاي خدا بودند و ب
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اما . مادرم زني قانع و فداكار بودند و اصال تمايالت مادي و ثروت اندوزي نداشتند‹‹

اين كه امالك اش در ايران چه . برعكس مادرم پدر مدام در حال حساب و كتاب بود

اشد؟ مدام براي كسب وضعي پيدا كرده؟ يا اين كه از دولت چه سمتي بگيرد كه بهتر ب

پست هاي باالتر با تهران مكاتبه مي كرد و همين كارها باعث مي شد مادرم ناراحت 

  .بشوند اما مادر زني نبودند كه به روي خودشان بياورند

تا براي به دست اوردن خواسته هاي بعد از مدتي پدر تصميم خودش را گرفت ‹‹

ين تصميم گرفته بود كه من و برادرم او همچن. مادي و كسب قدرت به ايران بازگردد

زيرا بيروت به اروپا نزديك تر بود و . بسپاردشبانه روزي در بيروت را به يك 

پدر براي نگهداري از ما دايه هايي . مدارسش به مراتب بهتر و پيشرفته تر از تهران بود

  .را در نظر گرفته بود و مي خواست با مادرم به ايران بازگردد

برادرم از اين تصميم با خبر شديم چيزي نمانده بود كه از غصه دق  وقتي من و‹‹

چطور ممكن بود بدون پدر و مادر در بيروت بمانيم تنهايي و وحشت بي . مرگ شويم

من و برادرم پدر مي ايا فقط به بهانه ي تحصيل . پناه بودن تمام وجودمان را گرفته بود

  ا كند؟توانست ما را بي خانواده و بي تكيه گاه ره

مادرم تصميم . اما خداوند مادري با گذشت مهربان فداكار و دلسوز به ما داده بود‹‹

يك شب كه من و برادرم احساس بي پناهي مي كرديم و در . خودشان را گرفته بودند

  :بغل مادر در گوشمان گفتند 
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محمد جان محمود جان شما ديگر بزرگ شده ايد بايد قول بدهيد مثل يك مرد ‹‹

  ››.باشيد من هميشه پيش شما مي مانم و هرگز تنهايتان نمي گذارم قوي

به مادر مصمم و محكم در مقابل پدر ايستاده بودند و به او گفته بودند محال است ‹‹

بهانه تحصيل بهتر دو بچه معصوم سيد اوالد پيغمبر را در مملكتي غريب تك و تنها 

ايم من جايي مي مانم كه بچه هايم بگذارم و براي ترقي و پيشرفت شما به تهران بي

باشند من طاقت يك روز دوري از ان ها را ندارم من مي خواهم خودم بچه هايم را 

  .بزرگ كنم نه دايه ها

پدر براي كسب لذايذ دنيا تصميم خود را گرفته بود او يكباره و در كمال ‹‹

  .خونسردي ما و مادرم را در بيروت گذاشت و راهي تهران شد

پس پدرم هزينه ي زندگي ما را هر چند ماه يك بار مرتب به سفارت بيروت  از ان‹‹

پيشخدمت سفارت كه همشهري ما و اهل . مي فرستاد و ما از اين بابت مشكلي نداشتيم

بود همه ي كارهاي ما را در نهايت ادب و بزرگواري انجام مي داد ›› ترخوران تفرش‹‹

  .ما احساس تنهايي و بي پناهي نكنيمو سعي مي كرد به گونه اي رفتار كند كه 

خدمت سفارت در خانه ي سنگي نسبتا كوچكي كه چند اتاق داشت حاج علي پيش‹‹

و در انتهاي باغ بود زندگي مي كرد من و برادرم با اسد پسر بزرگ و نرگس دختر 

كه نمي شد در باغ سفارت بازي كرد به خانه  زمستان ها. حاج علي بازي مي كرديم

و حاج علي برايمان قصه هايي از  مي رفتيم و زير كرسي او مي نشستيمحاج علي 
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همين طور قصه هاي . شاهنامه و پهلواني ها و جوانمردي هاي ايرانيان تعريف مي كرد

  .زيبايي از زادگاه و شهر اجدادمان تفرش برايمان نقل مي كرد

پدرم كه  مي گذشت يك روز عصر پيشكارحدود يك سال از سفر پدرم به ايران ‹‹

اوامر او را اجرا مي كرد و مردي خشن و سرد بود و خيلي با پدرم هم خلق و خو بود 

به منزل ما امد و در خانه را زد وقتي در را باز كردم گفت با خانم جناب قنسول مي 

  .خواهم صحبت كنم

مادرم بعد از تعويض لباس به داخل . من فوري به داخل رفتم و به مادرم خبر دادم‹‹

سرسراي جلوي عمارت امدند به من اشاره كردند كه پيشكار را به داخل سرسرا 

مادرم كنار ميز . مادرم همواره نكات دقيق و ظريفي را رعايت مي كردند .راهنمايي كنم

من  گفتند ميمادرم به ما . بلند داخل سرسرا ايستادند تا پيشكار هم مجبور شود بايستد

زني . يك زن بداند از حاجيه طوبي خانم مادرم اموختم تربيت اجتماعي را كه الزم است

مقدسه و مدبر و خيلي سرشناس بود طوري كه فرمان او در تمام تفرش حتي در 

شهرهاي اطراف مثل ماستر فراهان و روستاهاي ان عمل مي كردند و به او اعتقاد و 

  .عالقه فراواني داشتند

طنت مي ديدم و در چهره ي من در صورت پيشكار يك نوع خشونت كينه و شي‹‹

نگراني را احساس مي كردم البته رفتار با صالبت و جدي و چهره ي مادرم نوعي 
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پيشكار . مطمئن مادرم باعث شده بود پبشكار جرات بيان خواسته اش را از دست بدهد

  :من و من مي كرد تا مادرم به او گفتند

  چرا اين دست و ان دست مي كنيد؟. حرف تان را بزنيد -

  .اي كاش الل شده بود و حرف نمي زد‹‹

  :پيشكار گفت

نامه اي ) پدرم معز السلطنه بود(جناب قنسول منظورش. البته بنده مامورم و معذور-

و دستور داده اند خدمت برسم و عرض كنم كه شما بايد اينجا يعني مرقوم فرموده اند 

ن خرجي حواله مي كاخ سفارت را ترك بفرماييد و ضمنا مبلغي را هم كه به عنوا

  .فرمودند قطع كرده اند و دستور داده اند كه ديگر ما وجهي تقديم شما نكنيم

  .و بدون اين كه مكثي كند ادامه داد كه فالن روز مي ايد تا خانه را تحويل بگيرد‹‹

اما مادرم با . مي شدمبايد بگويم كه اگر من جاي مادرم بودم همان جا بي هوش ‹‹

را كنترل كردند و رو به پيشكار كردند و با رنگي پريده و لحني تمام قدرت خودشان 

  :عصبي با صداي بلند گفتند

مگر عقلتان كم شده است ؟ ايا متوجه هستيد كه چه مي گوييد؟ كجاست اين  -

  فرمان ؟ در چه تاريخي اين نامه را نوشته اند؟ بچه هاي ايشان چه مي شوند؟

  :پيشكار با لحني بي اعتنا گفت -

  .عرض كردم بنده مامورم و معذور نامه امروز رسيده است -
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  :مادرم با تعجب پرسيدند

خانه را تخليه كنم ؟ به كجا برويم؟ البد فكري كرده اند يا جايي را براي ما در  -

  چرا همه ي مطلب را نمي گوييد؟. نظر گرفته اند

  :پيشكار گفت

را بيرون بگذارم خرجي را  اقا دستور داده اند ظرف يك هفته اسباب و اثاث شما -

  .مطلب ديگري هم نفرموده اند. هم قطع كنم

بي اختيار مي لرزيدند باورشان . مثل گچ ديوار شده بود به صورت مادرم نگاه كردم‹‹

من هم . بله خط پدرم بود. نمي شد تا اين كه پيشكار پدرم نامه را به دست مادرم داد

بي اراده به طرف اتاق . ره به او برگردادندخط او را مي شناختم مادرم نامه را دوبا

  :مادر با شتاب گفتند. دويدند من هم به دنبال مادرم دويدم

  .محمود در را ببند -

بغض مادرم تركيد ولي سعي مي كردند اهسته گريه كنند تا . در را فورا بستم‹‹

ن حتي تالش مي كردند كه من هم متوجه گريه كردنشا. صدايشان را پيشكار نشنود

باالخره مادرم كنار اتاق روي صندلي چوبي مخصوص خود كه هنوز عكس ان را . نشوم

  .دارم افتادند

هق هق مادر دلخراش ترين و حزن انگيزترين صدايي بود كه در دنيا مي توانستم ‹‹

معلوم بود كه در برابر اين . بشنوم ايشان نمي خواستند ناراحتي شان را به ما انتقال بدهند
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تناك و اين دستور مصيبت بار طاقت خود را از دست داده اند كه ديگر اتفاق وحش

از طرفي ترس و . من هم نمي دانستم چه حالي دارم .جلوي روي من هم گريه مي كنند

وحشت مرا فرا گرفته بود و از طرف ديگر حال مادرم دلم را اتش مي زد در دلم ارزو 

  ››.توانستم پيشكار را نابود كنم مي كردم كه اي كاش ان قدر زور مي داشتم كه مي

گذشت اين همه سال پدرم صحيح و سالم در كنارم نسشته بودند و اين ماجراي بعد از 

كهنه را برايم تعريف مي كردند كه متعلق به گذشته ها بود باز از حالت چهره ي ايشان 

از گونه  كه دگرگون شده بود و ناراحتي در ان موج مي زد متاثر شدم و اشكم بي اختيار

  :هايم سرازير شد و كاغذ را گرفتم و با صداي ناله مانندي گفتم 

اصال چرا اقاي معزالسلطنه چنين دستوري . ببخشيد كه حرف هايتان را قطع مي كنم -

داد؟ مگر چه اتفاقي افتاده بود؟ ايا پدربزرگ به اين فكر نكرده بود كه شما در بيروت 

  چگونه بايد زندگي كنيد؟

  :صدايي گرفته و با لحني پر از غم و اندوه و به ارامي جواب دادند پدرم با 

  .اقا بيژي جون باور كردني نيست ولي حقيقت داشت -

  اخر چطور؟ چطور؟ مگر مي شود؟ -

  :پدرم با ارامش گفتند

اگر ناراحت نمي شوي بقيه قصه كودكي ام را برايت تعريف كنم تا بداني كه چرا  -

  .و چرا انتظار نابودي ما مي رفتما در بيروت رها شديم 
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مي گفتيم و ›› بزرگ بزرگ‹‹من و خواهرم به پدربزرگمان يعني اقاي معزالسطلنه 

  .پدر هم به خاطر ما ايشان را در غيابشان با همين اسم صدا مي كردند

اقاي معزالسلطنه به تهران مي ايد تا ثروت بيشتري گرداورد و جاي پايش را محكم ‹‹

و با خانمي به اسم همدم . همين سعي مي كرد به دربار شاه نزديك شودبراي . تر كند

با اين . مي كندالدوله كه از خانواده ي سلطنتي قاجار بود اشنا مي شود و با او ازدواج 

به شاه نزديك تر مي شود و موقعيت بسيار خوبي به دست مي ›› بزرگ بزرگ‹‹كار 

  .ركت مي كنداورد و مدام در ميهماني هاي مختلف دربار ش

ن ها براي ما تعريف مي كرد كه ايشان شب و روز در آبعدا نوروز غالم سياه منزل ‹‹

  .ميهماني و مجالس قمار غرق بودند

معزالسلطنه بعد از چند ماه از خانم جديد خود مي خواهد كه با شاه صحبت كند تا ‹‹

انجام دادن اين كار او مقام باالتري را تصاحب كند متاسفانه خانم همدم الدوله براي 

شرط سختي را به ايشان پيشنهاد مي كند تا با انجام دادن ان ايشان را به ارزوهايش 

  ››.برساند

شرط خانم همدم الدوله رها كردن زن و فرزندان و قطع خرجي و اخراج ان ها از ‹‹

  ››.سفارت بود تا به اين وسيله فرزندان و همسر اول معزالسلطنه از بين بروند

تمام توضيحات پدرم باز كلي متعجب شده بودم و اصال نمي توانستم ان همه بي  من با

  :مهري و بي فكري را بپذيرم با حالي بسيار عجيب و با صداي لرزان از پدر پرسيدم 
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يعني پدر شما حاضر بود براي به دست اوردن ›› بزرگ بزرگ‹‹ببخشيد يعني واقعا  -

. كند و قيد همسر و بچه هاي خود را بزند مقام و موقعيت حرف زن دوم خود را گوش

يعني شما را در يك كشور غريب تنها و گرسنه با سرنوشتي نامعلوم به دام نابودي و 

معزالسلطنه كه فرد ثروتمندي بود دور از چشم همسر دوم مرگ بيندازد؟ ممكن نبود 

الملك خود به شما كمك كند؟ نمي شد شما از بيروت براي پدر بزرگتان اقاي يمين 

كه ان روزها وزير دارايي بود نامه اي بنويسيد و از حال خود ايشان را مطلع كنيد و 

  كمكي بگيريد؟

پدر چشمانشان برق زد انگار انتظار داشتند كه من سوال كودكانه ي خود را برايشان 

  :با لبخندي كوتاه گفتند. مطرح كنم

الدوله نامه هايمان نه تنها به بله ما چندين نامه نوشتيم ولي به دستور خانم همدم ‹‹

حتي بعدها . هم نمي رسيد) حاج يمين الملك(دست پدرمان بلكه به دست پدربزرگمان 

شنيدم كه پدربزرگمان مستمري جداگانه اي براي ما در نظر گرفته بودند كه هر ماهه 

  ››.پدرم ان را دريافت مي كردند ولي براي ما نمي فرستادند

  كان داشت؟واقعا عجيب بود مگر ام

به قول پدرم اگر انسان بخواهد كسي را اذيت كند هيچ موجود ديگري به پايش نمي 

  .رسد
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وقتي پدرم قصه كودكي خودشان را برايم تعريف مي كردند از ناراحتي داشت 

  .چشمانم از حدقه بيرون مي زد اما از خدا مي خواستم كه به من صبر بدهد

مگر مي شود با انسان هاي مظلوم فهميده و مودب چنين رفتاري داشت؟ ان هم از 

طاقتم تمام شده بود از جايم بلند شدم و پدرم را در اغوش گرفتم و صورتشان ! سوي پدر

  . پدر لبخندي زيبا و پرمعني زدند و مرا بوسيدند. را غرق بوسه كردم

  :با بي تابي گفتم

 .را را برايم تعريف كنيدخواهش مي كنم بقيه ي ماج -

  :پدر اين چنين ادامه دادند 

بله اقا بيژي جون همان طور كه بسياري از خانم ها مثل خانم گوهرشاد حسابي يا ‹‹

مادر شما يعني خانم صديقه حائري خود باعث خدمات بسياري بوده اند اما متاسفانه 

ت اما مردهاي تابع زن ها خيلي از اتفاق هاي بد دنيا هم با تصميم زن ها عملي شده اس

هم نقش هاي بزرگي در اين اتفاق ها داشتند به خصوص وقتي پول و مقام و از اين 

هر . البته نبايد از ياد برد كه زندگي سراسر ازمايش است. دست چيزها هم در ميان باشد

اقاي معزالسلطنه هم ان طور جواب امتحانش را . كس طوري امتحانش را پس مي دهد

خاطر همين است كه من خيلي از مواقع از خودم مي پرسم ايا واقعا لزومي داشت  به. داد

  ››اقاي معزالسلطنه به دو بچه گرسنگي بدهد؟

  :حالم خيلي بد شده بود با اين حال صدايم درامد و گفتم
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به غير از دل شوره ! نمي دانم چه بگويم! بيرون مي ايدواقعا قلبم دارد از سينه ام  -

شما چقدر بزرگوار هستيد كه هنوز اسم پدربزرگ را با احترام . مي اورم دارم شاخ در

عجيب تر اين كه شما تمام صبح هاي جمعه را سال ها و سال ها اجازه مي  .ياد مي كنيد

شما هموراه مواظب . داديد كه ايشان به ديدنتان بيايد و با مهمان هاي شما صحبت كند

چطور مي توانيد تمام عيدها را با مادر . ظ بماندبوديد كه احترام و شخصيت ايشان محفو

از اين ها گذشته به من و خواهرم . برويد›› بزرگ بزرگ‹‹و من و خواهرم به خانه ي 

  ياد بدهيد به ايشان و خانم همدم الدوله احترام بگذاريد؟

  :پدر جواب مرا با جمله اي اموزنده دادند

به ما . مادرم گوهرشاد خانم از من و برادرم خواستند كه هميشه با پدر مهربان باشيم‹‹

هر مرد و زن ايراني براي كلمه ي اقا و . گفتند كه يادتان نرود كه شما اقا هستيد

نبايد هيچ وقت با پدرتان بد رفتاري . همچنين كلمه ي خانم احترام بسيار قائل است

اگر به خانه ي شما امد از او بسيار خوب پذيرايي . بگذاريد هميشه به او احترام. كنيد

احتياج داشت حتما به او كمك تا نيازش بر اورده اگر روزي به كمك شما . كنيد

  ››.بشود

و با معنايي  بعد پدر در حالي كه عينك شان را از روي پتو برمي داشتند و لبخند زيبا

اين (لمس كردند هاي كنار گوششان نقش بسته بود با انگشتانشان مو ايشانهبر لب 

هرگاه پدرم نشان مي داد كه خيلي ناراحت و غصه دار هستند و طبق اين عادت عادت 



٣٧ 
 

پدر ادامه .) ايشان پي بردكه اين كار را مي كردند مي شد به ميزان ناراحتي و اندوه 

  :دادند

جون مادربزرگ شما خانم گوهرشاد خانم براي كلمه ي اقا و خانم  بله اقا بيژي‹‹

يك اقا يا خانم هيچ گاه دروغ  گفتند ميگوهرشاد خانم . قائل بودندارزش بسيار زيادي 

فكر بد . نمي زندحرف بد . هميشه دست افتاده را مي گيرد. تهديد نمي كند. نمي گويد

استن سخن گفتن و غذا خوردن يك اقا ايشان حتي درباره ي طرز نشستن برخ. نمي كند

  .و يك خانم به قوانين خاصي اعتقاد داشتند كه به ما ياد مي دادند

سابقه تربيت و زمينه ي نجابت بايد فراهم باشد . البته اقا و خانم بودن اسان نيست‹‹

همان چيزي كه انسان را ناچار مي سازد كه . و اعتقاد از اركان ان استكه ايمان 

اين سرمايه اي . ه دست به كارهايي بزند و از دست زدن به كارهايي بپرهيزدناخوداگا

اگر . يا ندار بودن بستگي ندارد كه درون هر فردي وجود دارد و اصال به دارا بودناست 

به اين مرتبه برسند مي دانند چه كارهايي را بايد انجام بدهند و چه كارهايي اقا و خانمي 

  ››.را نبايد انجام بدهند
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  دیار 

بايد . بعد از اين كه ما در بيروت بي پناه شديم زندگي سختي را پشت سر گذاشتيم‹‹

ان جا  به كجا مي رفتيم ؟ ان هم در كشور غريبي كه هيچ كس را نمي شناختيم و مردم

من و برادر و . شت ديوار سفارت ريخته بودنداثاثيه ي ما را پ. هم از ما شناختي نداشتند

از ته دل به خدا پناه . بايد اين واقعيت را قبول مي كرديم. مادرم كنار اثاثيه نشسته بوديم

  .و چيزي از درون به ما گفت كه خدا به فريادمان خواهد رسيد اورديم

اگر خدا به قول قديمي ها ›› ان قدر هست كه بانگ جرسي مي ايد‹‹:به قول حافظ ‹‹

  .بخواهد هر طور كه شده بنده ي خود را حفظ مي كند

ستخدمي داشت به اسم حاج علي كه گفتم قنسولگري ايران در بيروت مهمان طور  ‹‹

كه همشهري ما بود و وقتي ما را در ان حال ديد علي رغم خطراتي كه براي او داشت 
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چون مي دانست كه مادرم دختر حاجيه طوبي خانم است و حاجيه . خيلي ناراحت شد

هر كس مريض مي شد نزد . طوبي خانم در شهر تفرش بسيار مورد احترام اهالي بود

حاجيه طوبي خانم مي امد و او هم دعا مي خواند و به كاسه ي اب فوت مي كرد تا 

حاج علي مثل يك فرشته ي نجات به كمك ما امد و . از ان بخورد و شفا بگيردمريض 

  :بسيار مودبانه تر از قبل به مادرم گفتبا كمال ادب و احترام و با حجب  حيايي 

اي كاش خدا . خدا سايه ي شما را از سر زن و بچه من كم نكند! خانم مرا ببخشيد-

بايد بگويم تمام زندگي ناچيز من متعلق . چنين وضعي نبودم مرا مرگ مي داد و شاهد

لگري و مستخدم جناب قنسول به شماست ولي چه كنم كه من هم حقوق بگير قنسو

اقاي معزالسلطنه هستم ولي وظيفه داريم كه همه ي خانواده در هر شرايطي خدمتگزار 

  .خود شما و بچه هايتان باشيم

  :حاج علي گفتندمادر با رويي گشاده لبخند كوتاهي زدند و به ‹‹

توانستي هر فقط اگر . حاج علي من اصال راضي نيستم كه شما دچار مشكل بشويد-

من النگويم را مي . اجاره اي در محله اي ارزان برايمان پيدا كنچه سريع تر دو اتاق 

  .فروشم و اجاره ان جا را مي دهم تا فرصتي بشود و چاره اي پيدا كنم

تفرشي ها باسواد بود حاج علي كه يك مرد واقعي و خيلي فداكار بود و مثل اكثر ‹‹

  :و لفظ قلم صحبت مي كرد رو به مادرم كرد و گفت

  .بفرماييد همان است فقط منت سرم بگذاريد و به عرايضم توجه كنيدهر امري كه -
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  :بعد با دورانديشي خاصه ادامه داد‹‹

درست است زن و بچه بنده زياد هستند و مواجب مختصري هم از قنسول گري -

دريافت مي كنم خانه من هم دو اتاق و يك انباري دارد مختصري هم اثاث زندگي دارم 

مي خواهم از . ي گيرد ولي يكي از اتاق ها براي من كافي استكه در يك اتاق جا م

بنده همين الساعه يكي از اتاق ها را خالي مي . قبول بفرماييدحضورتان استدعا كنم 

اگر نزديك ما باشيد من مي . ه تان باالي سر ما هستسركار و بچه ها هم ساي. كنم

هر خدمتي كه از دست من و كنم توانم هم به كار سفارت برسم و هم به شما خدمتي 

فقط از ناچاري يك استدعا دارم اگر اقاي . بر بيايد انجام مي دهيمبچه ها و مادرشان 

كه معزالسلطنه به بيروت امدند و متوجه اقامت شما در اين منزل شدند و ايرادي گرفتند

دام مي كنم و هر جايي كه مورد نظرتان  به جاي ديگري بايد تشريف ببريد خودم اق

برايتان مهيا مي كنم وبژلي تا زماني كه جناب قنسول تشريف نياورده اند اجازه  اشدب

هم وطن هر چه باشد ما . بفرماييد در همين اتاق و نزديك به منزل و بچه خودم باشيد

همشهري و هم زبانيم و بچه هاي من در خدمت اقازاده ها هستند و حوصله شان سر نمي 

  .موجبات ناراحتي سركار نشده باشد ان شاءاهللا عرايض بنده. رود

حس مي . بعد سرش را پايين انداخت و زمين را نگاه كرد و دست به سينه ايستاد‹‹

ولي چاره اي جز پذيرش اين شرايط . اندكردم مادرم از خجالت سراپا خيس عرق شده 
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به اين دليل پذيرفتند كه هم حاج علي يك كمكي و نظارتي به عنوان هم . را نداشتند

  ››.به ما داشته باشد و هم فعال پول اجاره را نپردازيموطن نسبت 

  :پدر ادامه دادند

برو و اقا بيژي جون نمي دانم مي تواني تصور كني كساني كه تا ديروز عزت و ‹‹

و حرف بيايي داشتند امروز ساكن اتاق سرايدار قنسول گري شوند؟ نگاه ها اشاره ها 

ولي چه مي شد كرد؟ چاره . هاي اعضاي سفارتخانه ها و خانواده ي انها خرد كننده بود

تازه شانس اورديم كه حاج علي جانشين قواس قنسول گري هم شد . اي جز تحمل نبود

كسي در كوچه و خيابان جرات نمي كرد به ما چپ نگاه  چون اسلحه به كمر مي بست

اگر كسي شما را اذيت كند من : حاج علي به شوخي به من و برادرم مي گفت. كند

  .يك لقمه ي چپش مي كنم

 حاج علي مثل يك بزرگتر هميشه مواظب ما بود و به مادر و ما خيلي احترام مي‹‹

بدخلقي بود و فرصتي پيدا كرده بود تا  اما بر عكس حاج علي عيال او زن بسيارگذاشت 

برخالف اخالق ظاهري سابقش مرتب با مادرمان دعوا مي . ذات اصلي اش را بروز بدهد

كه چرا بچه هايت اين جا مي دوند؟ چرا بوي غذا راه انداخته اي؟ چرا لباس  كرد

  ››.هايتان را اين جا شسته اي؟ و چرا چنين و چنان

  :پرسيدم با عجله و كنجكاوي از پدر
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و عمو جون از كجا تامين مي شد؟ خرج لباس و غذا پس خرجي شما مادربزرگ  -

  ؟...و

  :پدر در حالي كه به ساعتشان نگاه مي كردند گفتند

يك بعد از يادت باشد قبال هم از شما خواسته بودم كه نگذاري من بيش از ساعت  -

باز سينه ام درد گرفته حق با پدرم . دقيقه است 30/2اآلن ساعت . نيمه شب بيدار بمانم

تاسف اور و تعريف اين ماجراي خيلي خجالت كشيدم خستگي پدر از يك طرف . بود

فورا برايشان يك ليوان اب اوردم و كنار دست . از طرفي به قلب ايشان فشار اورده بود

عذرت خواستم و از جيب سمت چپ روبدوشامبرشان جعبه پالستيكي بعد م. شان گذاشتم

و مخصوص قلب يك قرص نيتروگليسيرين زيرزباني . قرص هايشان را بيرون اوردم

متوجه شدم به خاطر اين كه مشغول . اوردم و زير زبانشان گذاشتمشان را از جعبه بيرون 

قلب شان درد . رده اندمخصوص قلبشان را هم نخو 12صحبت با من بودند قرص ساعت 

خيلي ناراحت شدم وقتي فهميدم پدر بايد نيم . گرفته بود و من خودم را مقصر مي دانستم

پدر مثل هميشه طوري رفتار مي كردند كه من . ساعتي درد بكشند تا قلبشان ارام بشود

رنگ و رويشان كه بهتر شد و قلب شان كمي ارام گرفت . از ناراحتي شان با خبر نشوم

  :خند كوتاهي زدند و گفتندلب
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اين مثال را شنيده اي كه طالي سفيد براي روز سياه روي اين اقا بيژي جون -

كن ماجرا و به بعد بقيه  12فردا شب بعد از تمام شدن درس از ساعت . موضوع فكر 

  .سرگذشتم را برايت تعريف مي كنم

به يادم ›› بزرگ بزرگ‹‹مدام ميهماني هاي منزل . ان شب خواب به چهشمانم نيامد

دعواي عمه هاي نازنيم را بعد از فوت پدربزرگم .. .تجمل نامحدود و چلچراغ ها. مي امد

جواهرات و اسباب و اثاثيه با اين كه به هر كدامشان چندين ده خانه . به ياد مي اوردم

درست بعد از مجلس ختم جنجال به راه انداخته . رسيده بود باز با هم بحث مي كردند

د و دعوايشان مثال بر سر اين بود كه كدام يك از چلچراغ ها بايد به كدام ان ها بودن

كه بعد معلوم شد اين بود كه پدربزرگم در وصيت نامه خود حتي نكته تاسف اور . برسد

به تحصيل كرده ترين فرزند خود يعني به قول يك كتاب از كتابخانه خصوصي خود را 

. بود نبخشيده استاز همه فرزندان ديگر  خودشان دكتر محمودخان كه بزرگتر

خود معزالسلطنه حتي براي اين كه پدرم را جلوي ديگران كوچك كند در وصيت نامه 

اين وصيت . قيد كرده بود تمام كتاب هايش به شوهر يكي از عمه هاي ناتني من برسد

به شايد با اين كار و به زعم خودش مي خواست . نامه موجب تعجب و شگفتي همه شد

مي ايد وقتي اقاي علي ابادي  دميا. هر شكلي دل پدرم يعني فرزند خودش را بسوزاند

  :شد به سراغ پدرم امد و به او گفتدادستان تهران از اين وصيت نامه ي ناعادالنه اگاه 
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شما حتما به وصيت نامه پدرتان اعتراض كنيد تا ما از طريق مراجع قضايي نماينده -

  .وصيت نامه قانوني تنظيم كنيم و حق شما را بگيريماي انتخاب كنيم و يك 

  :جواب پدرم همه را شگفت زده كرد

  .بگذاريد دل انها با اين اسباب بازي ها خوش باشد! به هيچ وجه ارزش ندارد-

  :دادستان به پدرم گفت

طبق قانون اجازه بدهيد ما ان چه متعلق . شما فرزند پسر و بزرگ تر از همه هستيد-

را پس بگيريم و يكي از ده ها و يا صدها ده يا ويال يا يك باغي را براي به شماست 

  .شما بگيريم

  :پدرم به دادستان گفتند

اتفاقا من هميشه به كساني كه وياليي خانه اي طال و جواهري باعث خوشحالي ان -

  .ها مي شود حسودي مي كنم

  :دادستان با كمال تعجب به پدرم گفته بود

  .فا بيش تر توضيح بدهيدمتوجه نمي شوم لط-

  :پدر به او گفته بودند

خوب باالخره اين ادم ها با يك تكه اهن مقداري خاك يا مقداري شيشه خوشحال -

  !مي شوند و به همين چيزها راضي اند
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دادستان در حالي كه كامال يكه خورده بود به پدرم مي گويد بله واقعا از معلم عاشقي 

  !ا نداشتممثل شما انتظار پاسخ ديگري ر

ان شب را با فكر كردن به سرگرداني پدرم در كودكي و در ديار غربت به صبح 

زودتر شب برسد تا بتوانم بقيه ي رساندم و تمام روز بعد لحظه شماري مي كردم تا 

زمان هر طور بود سپري شد و من در كنار صندلي پدرم . ماجرا از زبان پدرم بشنوم

  :در من براي دنبال كردن ماجرا ديدند گفتند پدر با همه اشتياقي كه. نشستم

بقيه ماجرا را برايت تعريف مي كنم اگر  12اول درس و ان شاءاهللا بعد از ساعت -

  .حواست به درس باشد زود تمام مي شود

. حاال بايد به سوالي كه پدرم كرده بودند پاسخ مي دادم. رسيد 12هر طور بود ساعت 

در پاسخ پدر دست و . درست معني ان را نفهميده بودمكه ›› طالي سفيد و روز سياه‹‹

  .پا شكسته چيزهايي گفتم

  :پدر گفتند

داري . نه معلوم است كه طاقت فكر كردن زياد را نداشته اي- پس خوب حق هم 

  :خودم برايت مي گويم

مي داني كه معموال خانم ها البته به غير از افرادي مثل مادرت دوست دارند تا پولي ‹‹

رسيد براي روز مبادا ان پول را تبديل به گوشواره انگشتر و زينت االت شان  به دست

طال و جواهرات خود وضع كنند تا وقتي كه به مشكلي برخوردند بتوانند با فروش 
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وقتي از تهران به طرف بيروت حركت كرديم . زندگي را به حال عادي برگردانند

موقع عروسي و ساير مراسم گرفته خدا طال و جواهري را كه مادرمان هم به خواست 

و ما در اتاق حاج علي ساكن بوديم براي تامين  وقتي. بودند با خود به بيروت اوردند

به  ند وقت يك بار يك تكه از جواهراتي را كه داشتندهر چ خرج غذا و لباس مادر

ن پول با همي. بياوردحاج علي مي دادند تا در بازار بيروت بفروشند و پولش را برايمان 

براي اين كه ما هنوز اميد . ما مي توانستيم مدتي زندگي را بگذرانيم تا شايد فرجي شود

بنابراين زندگي ما با قناعت بسيار زياد مادرم چند . به سراغ مان بيايد داشتيم پدرمان

  .سالي گذشت

يك شب نزديك نيمه هاي شب بود ما توي سفارت با بچه هاي حاج علي يعني ‹‹

اسد و نرگس مشغول بازي بوديم مادر مي روند داخل اتاق تا از صندوقشان يكي از 

اما با كمال تاسف مي بينند  .را براي فروش بياورند و به حاج علي بدهندزينت االتشان 

ديدن صندوق خالي و از با مادرم . ه كرده اندكه هر چه داشته اند فروخته اند و هزين

ترس گرسنه ماندن من و برادرم و از غصه و نگراني و فشار قحطي زمان جنگ ناگهان 

ما با شنيدن جيغ مادرمان . جيغ بلندي مي كشند و روي زمين مي افتند و سكته مي كنند

دختر حاج علي  .ديديم كه مادر بي هوش روي زمين افتاده اند. اتاق دويديمبه داخل 

اين كه صداي تنفس مادرم را شنيد فرياد زد هنوز نفس مي جلو رفت و به محض 

دكتر كه . به دنبال پزشك محلي رفتحاج علي فورا . همه دور مادر جمع شديم. كشند
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به كمك دكتر مادرم به هوش امدند ولي به . امد ما و بقيه بچه ها را از اتاق بيرون بردند

  ››.اي هميشه از ناحيه سينه به پايين فلج ماندندخاطر اين سكته بر

. تعريف مي كردند حال بدي داشتممن كه در حال شنيدن داستاني بودم كه پدرم 

. نمي دانستم چه بايد بكنم. احساس مي كردم من هم سكته كرده ام و نفسم باال نمي ايد

يار سوالي برايم بي اخت. حتي از اين كه به چشم هاي پدرم نگاه كنم خجالت مي كشيدم

  :پيش امد و از ايشان پرسيدم

  تا چند سال اقاي معزالسلطنه به بيروت نيامد؟-

فهميدم دوباره سوال نابجايي از . بلندي كشيدندپدرم از سوال من يكه خوردند و اه 

كه تلخ تر از ان را تا اخر عمر نخواهم پدر در پاسخم صحبتي كردند. ايشان پرسيده ام

  .شنيد
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ت؟ ذ ی      

: سال داشتيم به معزالسلطنه گفته بودند 9وقتي ما حدود ›› بزرگ بزرگ‹‹همسر ‹‹

ماموريت دادند كه به ) پدرم(زن اول و دو بچه شما هنوز زنده اند بعد به او  شنيده ام

به  روزي كه اقاي معزالسلطنه به بيروت مي رسد. بيروت بروند و كار را يكسره كند

و بايد به  شما همسر من هستيد: سراغ مادرم امد و مفصل با ايشان صحبت كرد و گفت

بچه هايم براي تحصيالت در بيروت . تهران بياييد و باالسرِ خانه و زندگي خودتان باشيد

مادر . مي گيريم با پول كافي كه ان ها را نگهداري كنندمي مانند و ما براي ان ها دايه 

معزالسلطنه دستور . بدبختي مي پذيرندنجات ما از ان وضع و گرسنگي و  ما هم با ارزوي

جمع و جور كنند برگردند  مي دهد كشتي را در ساحل مديترانه حاضر نگهدارند تا زود

مادرم را سوار كشتي مي كند و او را جلوي ستون كشتي مي . و عازم تهران بشوند

هر چيزي كه الزم بود . ايستاده بوديممنتظر من و برادرم جلوي كشتي در ساحل . نشاند
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درون ناخوداگاه ما نشان مي داد كه ماجرا طبيعي . سوار كشتي كرد بجز من و برادرم

  ››.ما خيلي نگران بوديم. پيش نمي رود

برگرديم تا اين جاي ماجرا را به ياد داشته باش تا : پدرم رو به من كردند و گفتند

  .توي كشتي و اتفاقات ان جا را برايت بگويم

غالم سياه خانه معزالسلطنه اسمش . ن خانواده هاي ثروتمند غالم سياه داشتندان زما‹‹

وقتي مادرم در ايران بودند با غالم ها خيلي خوش رفتاري مي كردند و فرقي . نوروز بود

مادرم حتي براي . اين كار مادرم باعث تعجب همه مي شد. بين ما و ان ها نمي گذاشتند

. مادرم بودند عالقه ه اي تشكيل داده بود و همه موردنوروز زن گرفته بود و خانواد

. نوروز فوق العاده به مادرم احترام مي گذاشت و به ايشان عالقه و توجه قلبي داشت

سفر همراه پدرم امده بود خودش را دور از چشم پدرم به مادرمان مي نوروز كه در اين 

ا را به تهران بياورد و رها كند رساند و به ايشان مي گويد قضيه از اين قرار است كه شم

و بچه ها را هم در بيروت به اسم درس خواندن رها كند تا از شر همه ي شما راحت 

مادرم تا از موضوع اگاه مي شوند و به دسيسه طراحي شده پي مي برند و مي . شود

به محض اين كه نوروز . فهمند كه نابودي خانواده اول پدر امري حتمي و اجباري است

انجا رد مي شود مادرم سرش را به لبه تيز و اهني ستون كشتي كه از پشت به ان  از

سخت سرشان بر اثر اين ضربه . داده بودند به شدت هر چه تمام تر مي كوبندتكيه 

خبر به اقاي معزالسلطنه مي رسد . شكاف برمي دارد و زمين كشتي پر از خون مي شود
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كه مادر به و او بالفاصله نزد مادرم مي ايد و وقتي وضع را مي بيند مطمئن مي شود 

دستور مي دهد كه ايشان را از كشتي . خاطر خون ريزي شديد به زودي از بين مي روند

خواست خدا مادرم زنده مي مانند و با اين فداكاري و تن افليج خود و  اما به. پياده كنند

نيز دست خالي به با ايمان و اعتقاد راسخ نزد من و برادرم باز مي گردند و معزالسلطنه 

  .ايران مي رود

باز يك بار ديگر . سالگي من و برادرم 15و  14فاجعه ي بعدي مربوط مي شود به ‹‹

  :ال داشتم همسر دوم پدرم به او مي گويدس 14هنگامي كه من حدود 

  .هستند و زندگي مي كنندشنيده ام خانم قبلي و دو بچه شما هنوز در بيروت 

پدر در سفارت . و پدرم را يك بار ديگر به قصد نابودي ما به بيروت مي فرستد‹‹

زننده يادم مي ايد وقتي صداي خنده و شوخي هاي . مهماني بسيار مجللي برگزار مي كند

حاج ان چناني پدرم به اخر باغ مي رسيد مادرم از روي تختخواب در اتاق  يميهمان ها

وقتي . بچه ها توجه كنيد و يادتان باشد اين نوع كارها زشت است: گفتند ميعلي به ما 

  .بزرگ شديد از اين كارها دوري كنيد

باالخره در اواسط مراسم پدرم حاج علي را فرستاد دنبال من و برادرم ما را بردند و ‹‹

را ميان مهمان پدر ما . لباس هاي مجللي كه از قبل برايمان تهيه ديده بود تنمان كردند

. بعد من و برادرم را با اب و تاب به حضار معرفي كرد .همه را ساكت كرد. ها برد

به برادرم داد و چون مي ) پنج اشرفي(كه پنج مريميسسپس در حضور همه يك 
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دانست من پول قبول نمي كنم يك جعبه پرگار مهندسي بسيار مفصل كه از عاج فيل و 

 من و برادرم. جعبه اي كه روكش پوست اهو داشت. پالتين درست شده بود به من داد

ت فورا بي انكه وقتي ديدم برادرم كنار پدر نشسته و سرش گرم اس. ماتمان برده بود

اين كار من . كسي متوجه شود سالن را ترك كردم و خودم را به حاج علي رساندم

و ناراحتشان كنم و از طرفي حاج  از طرفي نمي خواستم مادرم را تنها بگذارم. طبيعي بود

مهرباني هاي زياد و ناگهاني من كه از . علي را راهنماي خوب و دلسوزي مي دانستم

تا يك ساعت : ب شده بودم علي را از حاج علي پرسيدم و به او گفتمپدرم خيلي متعج

از طرف ديگر ! يقه ي كت من وصله داشت و حاال لباس به اين زيبايي و گراني؟پيش 

سكه  مي دهد ) اشرفي(مريمي 5ما نان شب نداريم بخوريم ان وقت پدرم به برادرم يك 

  سي؟ جريان چيست؟و به من جعبه ي به اين گراني پرگار و وسايل مهند

  :حاج علي با چشمان نگران گفت‹‹

  .من برايت مي گويم ولي بايد از من نشنيده بگيري-

حاج علي هم كه . من هم به او قول دادم كه حرف هايش را براي كسي بازگو نكنم‹‹

  :مرا مي شناخت و هميشه مي گفت محمود خان دهنش محكم است به من گفت
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سال داشتي برايتان بيفتد قرار است فردا صبح رخ  9وقتي همان اتفاقي كه قرار بود -

دهد يعني پدرتان شما دو برادر را در بيروت بگذارد ومادرتان را جدا كند و به تهران 

  .ببرد

به صورت و چشم هاي پر از اشك و نگران من نگاه كرد كه وقتي حاج علي ‹‹

فورا رفت كاغذ و  .هميشه مي گفت صورت تو مظلوم ترين چهره دنياست منقلب شد

من شبانه سراغ دوست . مدادي اورد و نامه اي به دوستش نوشت و نشاني او را به من داد

بله حاج علي يك بار ديگر مثل فرشته اي از سوي خداوند به داد ما . رفتمحاج علي 

او مرد بسيار . خانه دوست حاج علي كه مرد ميانسالي بود در جنوب بيروت بود. رسيد

او . مثل حاج علي با خوشرويي تمام مرا پذيرفت و نامه حاج علي را خواند. ودمهرباني ب

يك اتاق را در عقب حياط خانه قديمي اش . بالفاصله لباس پوشيد و با من راه افتاد

براي من اماده كرد و يك گاري كه چراغ هاي بزرگي داشت و باربرهاي بازار با ان 

  :و گفتكاالها را جابجا مي كردند به من داد 

  .بايد شبانه اثاث ها را بياوري و به اين جا نقل مكان كنيد-

صبح تمام  30/4سال بيش نداشتم از يك ساعت به نيمه شب با ساعت  14من كه ‹‹

. اثاث مادرم و منزلمان را تك تك از ساختمان اخر باغ سفارت به جنوب بيروت بردم

دم و روي گاري گذاشتم و كول شان كر اخرين محموله مادرم بودند كه روي پشتم

  .ايشان را به ان اتاق در جنوب بيروت بردم
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صبح كه اقاي معزالسلطنه براي برگرداندن مادرم به ايران به سراغ  9حدود ساعت ‹‹

نيست عصباني شده بود و به او به ته باغ سفارت رفته بود و ديده بود هيچ چيز در اتاق 

  :ت نزد پدرم خوابيده بود گفتبرادرم كه شب را داخل ساختمان اصلي سفار

محمد تو هم برو گم شو پهلوي همان محمود اين كارها كار همان محمود سمج -

  .است

به خواست خدا و كمك حاج علي و با كمي زحمت خودم و البته با  بنابراين‹‹

  ››.فداكاري مادرم توانستيم يك بار ديگر در بيروت و كنار هم زندگي كنيم

  :دادم و از پدر پرسيدممن به خودم جرات 

  شما چرا براي برگشتن به ايران فكري نمي كرديد؟-

  :پدر با لحن بسيار اموزنده اي گفتند

مگر شما فراموش كرديد كه براي برگشتن به ايران پول و مخارج بسيار زيادي ‹‹

الزم داشتيم همان طور كه اولين بار از ايران به طرف بيروت رفتيم و يك سال در راه 

  ››!را حساب كنهزينه راه انداختن كاروان . مبودي

تا همين جا از شنيدن قصه ي زندگي پدرم خيلي ناراحت شده بودم ديگر فكرم كار 

پدر هم . چشم هاي مظلوم و دوست داشتني پدرم خيره شده بودمفقط در . نمي كرد

 همان طور كه روي صندلي بزرگ خود نشسته بودند عينك. منوجه حال من شده بودند
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حالي كه پتو روي زانوي خود شان را برداشتند و در جيب روبدوشامشان گذاشتند و در 

  :را صاف مي كردند گفتند

ن حتي وقتي كه اين .سخت و غيرقابل تحمل مي شودبله زندگي گاهي خيلي ‹‹

قسمت ها را تعريف مي كني از بازگو كردن ان يا فكر كردن دوباره به ان ناراحت مي 

شوي اما با اين همه نمي دانم چگونه به خاطر تو راضي شدم و زجر بازگو كردنش را 

ي ها و تحمل به هر حال مي توان چنين نتيجه گرفت كه همين سخت. هم تحمل مي كنم

انسان بايد ياد بگيرد كه وقتي برايش . موجب مي شود انسان به هدف خود برسدان ها 

انگليسي ها . مشكلي پيش مي ايد از ان مشكل كمي سخت تر باشد و در مقابل ان بايستد

دادن كاري به بچه هاشان مي گويند  :در هنگام سختي ها و تصميم براي انجام 

››As long as you can stand and see don’t give up‹‹  

و معني اش اين است كه تا جايي كه مي تواني ببيني و مي تواني بايستي مقاومت 

انسان نبايد فكر . البته خدا هم كمك كرد. من تقريبا اين كار را از كودكي اموختم. كن

  .هيچ گاه نبايد ناسپاس بود. ند، بايد حوصله داشت، و صبر پيشه كردبد بك

و سخت وران مهم ترين مسئله اين بود، كه ما مادري حامي، معتقد، متدين در ان د

با وجود اين . ايشان واقعا عاشق ما بودند. كوش داشتيم كه از هر جهت راهنماي مابودند

اين كه سكته كرده و كه مادرم سختي و مصيبت بزرگ را تحمل مي كردند و با وجود 

بيماري بودند و قادر نبودند مثل ما حركتي بكنند اما افليج شده بودند و بيش تر در بستر 
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م مادر. باز مار را به تالش وا مي داشتند و لحظه اي از اموزش و تربيت ما غافل نبودند

هرگز نااميد نمي شدند و هيچ وقت نمي گذاشتند وقت مان را بيهوده تلف كنيم اين 

م راهي براي زنده ماندن پيدا روحيه مادر ما را اميدوار نگاه مي داشت و سعي مي كردي

و خطرات ناشي از جنگ جهاني اول تهديد بزرگي براي ما قحطي و گرسنگي . كنيم

كار به جايي رسيد كه ديگر حتي پولمان نمي رسيد كه بند كفش بخريم ليفه خرما . بود

  .را مي كنديم و با شمع مي تابانيديم تا مثل بند كفش بشود

 2يا خرنوب›› خروب‹‹د وما ميوه نسبتا شيريني به نام در ان هنگام قند پيدا نمي ش

مقداري از اين ميوه را هم . به جاي قند استفاده مي كرديم پيدا كرده بوديم كه از ان

براي زمستان خشك مي كرديمم اما وقتي اين ميوه خشك مي شد جويدنش كار اساني 

يم و در عوض پولي دريافت كنبراي اين كه بتوانيم كاال يا باري را برايشان حمل . نبود

 20من كه با تالش بسيار زياد توانسته بودم ديپلم نجات غريق بگيرم تابستان ها . كنيم

بچه همقد خودم را به من مي سپردند تا در سواحل مديترانه به ان ها شنا ياد بدهم و از 

ه مديترانه مثل درياي خودمان نيست كه كم كم بر عمقش افزود. ان ها مراقبت كنم

صخره ها و . براي همين ياددادن شنا به بچه ها در عمق زياد كار بسيار سختي بود. شود

  .موج هاي بلند هم كار را سخت تر مي كرد

                                                 
درختي مديترانه اي و هميشه سبز، كه ميوه هاي ان خوراك انسان است و به ان درخت لوبيا و يا  -2

اين درخت گل هاي . طعم اين ميوه شيرين بوده و از ان رب هم درست مي كنند. باقال نيز مي گويند
  .زرد رنگي دارد
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اما اوقاتي هم فرا مي . تازه زمان هايي كه كار داشتيم وضع مان نسبتا خوب بود‹‹

كوچه هاي بيروت شب ها كه همه مي خوابيدند با برادرم توي . رسيد كه بيكار بوديم

نان ها را به . راه مي افتاديم و از پشت هشتي در خانه ها نان خشك جمع مي كرديم

بعد  .خانه مي اورديم و مي شستيم و روي پارچه اي پهن مي كرديم تا ابش گرفته شود

  ››.نان ها را به جاي غذا، مي خورديم

اي اشك از گوشه قطره ه. احساس كردم، بار ديگر حال پدرم به شدت بد شده است

خدا كمك كرد، و صداي . كشيده بودمخيلي خجالت . چشمانشان، به پايين مي لغزيد

دوباره ارتروز زانو، ناراحت شان . به سراغ مادر رفتيم. مادر هر دو ما را، به خود اورد

رفتند و دارويي . پدر، فورا دست به كار شدند. كرده بود، و از فشار درد، ناله مي كردند

رو . دادند ه با نيش زنبور عسل درست شده بود، اوردند و با ان پاي مادر را ماساژرا، ك

  :به من كردند، و گفتند

  .فوري برو، و قرص شداسپام مادر را، با ليواني اب بياور-

بعد از نيمه  3به هر ترتيب با رسيدگي پدر، زانوي مادر كمتر شد، و حدود ساعت 

  .شب، مادر به خواب رفتند

  :پدر تنفس ارام مادر را شنيدند، خيال شان راحت شد، و به من گفتندوقتي 

  .شان برد خوب، حاال ديگر عيبي ندارد، كه بخوابيم چون الحمدهللا مادر هم، خواب-

  :در همين هنگام سوالي به ذهنم رسيد، و از پدر پرسيدم
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 شما و عموجان بچه بوديد، و با هر وضعي خودتان را، تطبيق مي داديد ولي-

  .مادربزرگ چه مي كردند؟ البد مدام غصه مي خوردند، و زجر مي كشيدند

  :مرا به دقت نگاه كردند، و گفتند. پدر عينك شان را پيدا كردند، و به چشم گذاشتند

اگر بگويم مادربزرگت، خانم گوهرشاد خانم، يك كلمه اظهار نارضايتي نمي ‹‹

ندارم، كه مادرم غصه بي پولي، يا من هيچ گاه به ياد ! كردند، البد باور نمي كني

، از وضعيتي كه داشتيم هميشه غصه ي درس به جاي ناراحتي. گرسنگي ما را بخورند

مادر، تا فرصتي به دست مي اوردند، ما را دور خود . خواندن ما را، مي خوردند

  :گفتند مينشاندند، و  مي

دانيد نگراني و دل شوره من، براي چيست؟-   بچه ها مي 

اما . برادرن فكر مي كرديم، مادر مي خواهند دباره ي دارو يا غذا حرفي بزنند من و‹‹

  :گفتند ميايشان فورا 

درست است كه خواندن و نوشتن و كمي حساب از . من نگران تحصيل شما هستم‹‹

تحصيل براي شما واجب . استمن ياد مي گيريد، ولي تحصيالت كالسي، چيز ديگري 

لي ندارم،كه شما را به مدرسه بگذارم، و شهريه ي شما را است، ولي متاسفانه من پو

مي ترسم زمان بگذرد، و شما فرصتي نداشته . كم بزرگ مي شويد شما داريد كم. بدهم

  ››.باشيد، كه به مدرسه برويد

  .خيلي تعجب كردم كهپدرم نكته يي گفتند، دعب
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هستيم، به درگاه  مادرم، هر شب وقتي مطمئن مي شدند، كه ما خواب‹‹: ايشان گفتند

من و  نخدا گريه و زاري مي كردند، و از خدا مي خواستند، وسيله اي براي درس خواند

در حالي كه ما  نان بخور و نميري گيرمان مي امد، مادرم در فكر . برادرم، فراهم شود

مادرم كه مي ديدند، . اين بودند، كه راهي براي تحصييل ما به صورت مجاني، پيدا كنند

به مدرسه علي با مواجبي كه از سفارت مي گيرد، توانسته است بچه هايش را ج حا

  :بفرستد، هر وقت او را ميديدند، بي اختيار به او مي گفتند

حاج علي، خوش به حال تو و بچه هايت، بچه هاي تو به مدرسه مي روند، و با واد -

و  روت بگردند،مي شوند، ولي من نگرانم كه دو پسرم، بي سواد دور كوچه هاي بي

  من فردا جواب خدا را، چطور بدهم؟. بزرگ شوند

بله، مادرمان با وجود اين كه مريض و ناتوان بودند، تصميم خودشان را گرفته ‹‹

اما با كدام پول؟ باالخره . بودند، و مي خواستند هر طور شده، ما را راهي مدرسه كنند

ته، حاج علي تا ان روز هم، هر الب. شدندمادر به طور جدي، دست به دامن حاج علي 

اين بار هم به خواسته مادرمان، . كاري كه از دستش بر مي امد، براي ما انجام داده بود

حاج علي . مادرم خيلي جدي و با تمام وجود، از حاج علي خواهش كرده بود .توجه كرد

از . فتبراي اين كه مدرسه يي پيدا كند، كه رايگان باشد، به هر كجا كه ممكن بود ر

هر كسي كه مي توانست كمك گرفت، تا باالخره توانست مدرسه رايگان براي ما پيدا 

  .خوب فكر مي كني، چه مدرسه يي مجاني و رايگان بود؟ مدرسه ي روحانيون. كند
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اين مدرسه، . به اين ترتيب، ما سر از مدرسه كشيش هاي فرانسوي بيروت، در اورديم

براي ما، نام ما را به شرطي در مدرسه نوشتند، كه تعليمات مذهبي . شبانه روزي بود

. بايد شش شب در مدرسه مي خوابيديم، و يك شب به خانه مي رفتيم. اجباري باشد

من و برادرم وقتي شرايط مدرسه را شنيديم،  وحشتناك بود، اخر مگر امكان داشت؟

. ما نمي توانستيم مادرمان را ترك كنيم، و از او دور شويم. گريه و زاري كرديم

اما تحمل مي . مادرمان هم كه غصه و ناراحتي ما را مي ديدند، رنگ شان مي پريد

، جدايياين مطمئنا براي ايشان هم تحمل . كردند، و احساس خود را بيان نمي كردند

مادر دائم و خيلي . من ناراحتي و غصه ي مادر را، از چشم هايشان مي فهميدم. سخت بود

جدي، به من و برادرم مي گفتند، از اين فرصت استفاده كنيم، به مدرسه برويم و خيلي 

  ››از مادر افيلج مان، چه كسي نگهداري مي كرد؟! ولي مگر مي شد. جدي درس بخوانيم
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ون   در روحا

حاج علي مرا كنار . باالخره يك شب، به سراغ حاج علي رفتيم، تا با او درد دل كنم‹‹

خورش نشاند، و به تمام حرف هايم گوش كرد،  و فهميد كه من تا چه حد نگران وضع 

بعد از اين كه حرف هايم تمام شد، با چشماني پر از محبت و  حاج علي،. هستم مادرم

  :مثل يك پدر مهربان، لبخندي زد و گفت

دختر بزرگ من، نرگس، خيلي بهتر از شما دو . من كه نمرده ام. اصال نگران نباش-

من از روزي كه شما به مدرسه برويد، . پسر، مي تواند از مادرتان نگهداري كند

خودم هم هر كاري مادرتان . خواب نرگس را مي برم، و پيش مادرتان مي اندازمرخت

اسد، پسر من هم كه همبازي توست، و تو را خيلي دوست . داشته باشند، انجام مي دهم

برو و هر . همه كاري براي خانم، مادرتان انجام مي دهددارد، اگر تو نباشي، به جاي تو 

  .غياب تو همه را، انجام بدهد كاري كه داري، به او بگو تا در
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اسد پسري بازيگوش . البته من به حاج علي و دخترش، خيلي بيش تر اعتماد داشتم‹‹

حاج علي ما را راضي كرد، و هر طور . و مثل مادرش، جنس اش شيشه خرده داشت بود،

در ابتداي ورودمان، سه چهره كه از مسئولين مدرسه بودند، . بود، ما راهي مدرسه شديم

، قيافه هاي جدي عموما استخواني، خشن، اولين چيزي بود، كه ما را زهره ترك كرد

باس ل.  ياه بود، و همه گردنبندي از صليب داشتنداخمو با لباس هاي درازشان كه همه س

س ها پيدا اهايشان يقه هاي مخصوصي داشت، كه فقط يك شكاف سفيد، از جلوي لب

به هر كدام از ما يك دست لباس مخصوص دادند، كه كمي شبيه لباس خودشان . بود

ن را عوض لباس هايما. خيلي خشن تر از پارچه ي لباس ان ها بود پارچه لباس ما،. بود

باالي تخت خواب  هاي  75و  74شماره هاي  .بعد ما را به يك خوابگاه بردند. كرديم

. به ناهارخوري رفتيم. مال برادرم باشد 75مال من و  74قرار شد تخت شماره ي . ما بود

بشقاب و قاشق و . روي صندلي ناهارخوري من و برادرم، همان شماره ها نصب شده بود

در كالس . ه بودچنگالي به ما دادند، كه با رنگ، همان شماره ها روي انها نوشته شد

وقتي به دفتر مدرسه برگشتيم، . درس هم، جاي ما با همين دو شماره، معلوم شده بود

داشتيم گريه مي . نفس مان باال نمي امد. هري ريخت پاييندل مان . حاج علي رفته بود

  :كرديم، كه ناگهان يك كشيش فرانسوي بد اخم و خشن، رو به ما كرد و گفت

سي با شما عربي حرف نمي زند زبان شما از امروز از اين به بعد ديگر ك -

 .فرانسوي است



٦٢ 
 

خدا را هزار مرتبه شكر كرديم، كه مادر در خانه مقداري فرانسه، يادمان داده « -

ناظم خشن مدرسه، من و . همين باعث مي شد، چيزهايي را متوجه شويم. بودند

يك بالكن جلوي صف، . بچه ها همه سر صف بودند. برادرم را به حياط اورد

بقيه مربي ها هم، مشغول انجام دادن كاري . بود، ناظم ما را كنار خودش ايستاند

بچه . مدير به عالمت سكوت دستش را بلند كرد، و بچه ها ساكت شدند. بودند

. يي از وسط يكي از صف ها خنديد، با اين كه صدايش ارام بود، ولي ناظم شنيد

ز هوشياري تعجب كرديم، كه چطور او را ا. او را صدا كرد، تا جلوي صف بيايد

بعد با دست راستش كه . از ميان اين همه بچه به اسم صدا كرد، و تشخيص داد

ما بعد فهميديم كه اين دو انگشت را در جنگ جهاني ( دو انگشت وسط نداشت 

چنان سيلي محكمي به ان پسر زد كه  )اول، در يك درگيري از دست داده است

جاي دو انگشست بريده شده او خيلي . د چكش بيرون زدخون از محل برخور

پسرك حتي جرات . تيز بود و همين باعث شده بود او لج بازتر و خشن تر بشود

من و برادرم كه حالي نزديك به مرگ پيدا كرده بوديم . گريه كردن نداشت

 .نگاهي زيرچشمي به هم كرديم ولي نفسمان بيرون نيامد

روي تختخواب هاي خودمان مي خوابيديم سرمان  هر شب وقتي من و برادرم«

مي » نادعلي«و » امن يجيب«را از زير لحاف به هم مي چسبانيديم و دعاهاي 
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خوانيديم و ريزريز گريه مي كرديم و از زمزمه گريه هاي همديگر به جاي 

  .الاليي خواب مان مي رفت اما چه خوابي تا صبح كابوس مي ديديم

اه قدم مي زد صداي دعاي ما را شنيد لحاف را پس يك شب كه او در خوابگ«

او در حضور همه بچه هاي ديگر گناه بزرگ ما را . زد ما زهره ترك شديم

مي خورمتان مي جومتان قورتتان ميدهم و بعد باال : اعالم كرد و بعد چنين گفت

ديگر خواندن دعا در  خدا مي داند ما چه حالي شديم از شب به بعد. مي اورمتان

صبح كه . ديگر هر كدام توي دلمان دعا مي خوانديم. ش همديگر را نداشتيمگو

مي خواستند ما را بيدار كنند و بعد از صبحانه به كليسا ببرند همين كشيش يا به 

به ما ياد داده بودند، كشيش . (به خوابگاه مي امد» فرِر دو انگشتي«قول خودمان 

او در فاصله جلوي تخت هاي ) كنيمها را بر حسب درجه شان برادر يا پدر صدا 

  !ما قدم مي زد و شعري را به فرانسه مي خواند

  )برادر ژاك(كشيش ژاك 

  كشيش ژاك

  آيا خوابي؟

  آيا خوابي؟

  ناقوس دعاي صبح به صدا در اورد

  ناقوس دعاي صبح به صدا در اورد
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  دينگ دنگ دونگ

  دينگ دنگ دونگ

ما با وحشت از خواب مي ! باالخره با ان صداي خشن و به زعم خودش اواز«

رختخواب هايمان را مرتب يا به اصطالح آنكادر مي كرديم و با صف . پريديم

بعد از . براي شست و شوي صورت دهان و صرف صبحانه روانه مي شديم

نمي دانم چرا من و برادرم و يك ايراني ديگر . صبحانه نوبت مراسم كليسا بود

د و او را هم پدرش به همين شبانه روزي به اسم اسپهبدي كه اهل مازندران بو

گذاشته بود كه مسلمان بوديم خيلي سخت مي گرفتند و اين امتحان ها را جزو 

اگر شاگردان درس خود را بلد نبودند يك هفته . نمرات ما به حساب مي اوردند

  .در كليسا حبس مي شدند ولي بچه هاي فرانسوي راحت تر بودند

مادرمان . مان مي امد و ما را نزد مادرمان مي برد اخر هفته حاج علي به سراغ

را مي ديدند به جاي اينكه خوشحال شوند ما را بغل مي گرفتند و گريه  وقتي ما

اوايل چيزي بروز نمي دادند ولي . مادر واقعا نگران بودند. و زاري مي كردند

سلمان بعدا فهميديم كه بزرگترين نگراني مادر اين است كه دو بچه ايراني و م

در غياب ما در طول يك . ايشان روزي تبديل به دو بچه مسيحي فرانسوي بشوند

سال مادر ان قدر به حاج علي التماس كردند تا باالخره حاج علي قول داد هر 

كار مشكلي بود ولي حاج . طور شده ما را از شبانه روزي به مدرسه عادي بياورد
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مدرسه ما امد و رفت تا عاقبت راه چندين بار به . علي تالش خود را شروع كرد

يك استشهاد محلي تهيه كرد و يك گواهي پزشكي گرفت مبني . حلي پيدا كرد

به معني كمان دار يا به اصطالح (بر افليج بودن مادرمان و چون خودش قواس

قنسول گري بود مهر سفارت را زير استشهاد زد و به تاييد ) امروز بادي گارد

مدرسه تقاضاي بازرسي كرد وقتي بازرسي انجام شد ما  از. فرمانداري رساند

. اجازه گرفتيم كه هر روز عصر به خانه بياييم و صبح زود به مدرسه برگرديم

مادر . بنابراين با اين شاهكار حاج علي شب را كنار مادر نازنين مان مي خوابيديم

شكر مي  . كردنداز اين وضع بي نهايت خوشحال بودند وشبي هزار بار خدا را 

عصر كه به خانه مي امديم مادر در همان بستر خود درس دادن را به من و 

با جديت مادر در خانه قران كريم و ديوان حافظ را . برادرم شروع مي كردند

گلستان و بوستان سعدي را خواندم و . به خوبي اشنا شدمبا شاهنامه . حفظ شدم

مادر مثنوي . ا خوب ياد گرفتيممقداري از ان را حفظ شدم و منشات قائم مقام ر

مولوي را به ما درس مي دادند و همچنين هر چه الزم بود كه اعتقادات و 

هنوز هم همه ان چه مادر به من اموختند به . فرهنگ ايراني ما را حفظ كند

اصوال هر چيزي را كه انسان در كودكي خوب بياموزد هرگز . خوبي به ياد دارم

  .ت ادم معلم خودش را دوست داشته باشدكافي اس. از ياد نمي برد
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ما بجز . چشم هاي منتظر و نگران مادرم باعث مي شد لحظه يي را از دست ندهيم

. زمان هايي كه كار مي كرديم بقيه اوقات را صرف درس خواندن كرده بوديم

نكته يي كه مادرم را بسيار خوشحال مي كرد اين بود كه من هميشه شاگرد اول 

در يك تعطيالت . ن موقع  ها بود كه اتفاق عجيبي برايمان رخ داددر همي. بودم

تابستان بود و ما همراه اردوي مدرسه به ان محل . ما را به خارج شهر برده بودند

رفته بوديم و متاسفانه باز هم بايد شبانه روز ان جا مي بوديم و از مادر دور مي 

م ادامه داشت و بيش تر ورزش مي كرديم اما كالس هاي درس ه. شديم

همان طور كه گفتم يكي از همكالسي هاي ما . امتحانات سختي از ما مي گرفتند

يك . از خانواده هاي بزرگ و اهل مازندران بود. ايراني و فاميلش اسپهبدي بود

روز اسپهبدي كه درس را نخوانده بود و بلد نبود پاسخ درست بدهد و معلم او هم 

ه ناظم همان فرر دو انگشتي معرفي كرد و يك كشيش بي فكر بود او را ب

ناظم . او بايد از اردو اخراج شود: ناظم هم فورا گفت. لي از او كردشكايت مفص

. اصال به اين فكر نمي كرد كه اردوي تابستاني كيلومترها از شهر فاصله دارد

به محض اين كه . اسپهبدي كوچولو هم هر چقدر كه التماس كرد بي فايده بود

از در مدرسه بيرون كرد من و برادرم كه طاقت نداشتيم اوارگي يك هم او را 

وطن نوجوان را تاب بياوريم و مي ترسيديم كه در راه بيابان باليي به سرش 
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بيايد با هم قرار گذاشتيم كه از ديوار مدرسه باال برويم و فرار كنيم؛ تا بتوانيم او 

  .را همراهي كنيم و به شهر برسانيم

كن كه سه پسر بچه كوچك چگونه مي توانستند فاصله روستايي را حاال مجسم 

از كوه و كمر و بيابان مي . كه كيلومترها دور از شهر قرار داشت طي كنند

گذشتيم و هر كس را كه سر راه مان مي ديديم از ترسمان از دور به او سالم مي 

ته بوديم از ناگهان تصميم گرف. ما اصال به عاقبت كار فكر نمي كرديم. كرديم

االن كه به ان روزها فكر مي كنم مي بينم چقدر . يك هم وطن محافظت كنيم

جرات و شهامت به خرج داديم كه ان راه خطرناك را همراه اسپهبدي طي 

اگر برايت بخواهم بگويم كه حاج علي با چه زحمتي دوباره ما را به . كرديم

فقط . مدرسه قبول نمي كردمديريت . مدرسه اورد داستان خيلي طوالني مي شود

انتظار ما مادر كامال از ما استقبال كردند و به تصميم ما  بگويم كه بر خالف

همين طرز فكر سليم و عكس العمل هاي خوب و حساس شده . احترام گذاشتند

البته بايد به نكته . (مادر باعث شد كه زمينه تربيت خاصي در ما به وجود بيايد

غالمرضا خان اسپهبدي بهترين دوست من و برادرم در تمام .. .يي اشاره كنم كه

  .)عمر شد كه اين دوستي و مودت را به بچه هايمان هم منتقل كرديم

سال بيشتر نداشتم موفق شدم از دانشگاه فرانسوي بيروت  17من در حالي كه 

با زحمت . در ان روزها به ليسانس ادبيات كار نمي دادند. ليسانس ادبيات بگيرم
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اد توانستم در تنها دفترخانه اسناد بيروت كار بگيرم و به ثبت معامالت زي

چند روز كه گذشت ديدم دفتردار براي خرجي خودش هم نمي تواند . بپردازم

ان روزها در بيروت . پولي در بياورد چه رسد به اين كه همكاري هم داشته باشد

يي انجام بدهند با  اگر هم مردم مي خواستند معامله. قانون ثبت وجود نداشت

قولنامه اين كار را مي كردند و چند ريش سفيد هم به عنوان شاهد پاي ان را 

انگشت مي زدند و گواهي مي كردند براي همين براي ثبت معامله به اين محضر 

  .مدآكه تنها دفتر ثبت اسناد در بيروت بود نمي 

بيروت امده بود تا در همين ايام با يك فرانسوي آشنا شدم كه دكتر بود و به 

تصميم . به كار در ازمايشگاه باليني او عالقه مند شدم. ازمايشگاهي درست كند

با عالقه اي تكه براي . تحصيل كنم) زيست شناسي(گرفتم در رشته بيولوژي 

كار در ازمايشگاه پيدا كرده بودم اين تنها رشته يي بود كه در بيروت نزديك 

  .به كار ازمايشگاهي بود

سالگي  19در . واندن ضمن كار دشوار بود ولي جز اين چاره يي نبوددرس خ

ليسانس بيولوژي را از همان دانشگاه گرفتم و در ازمايشگاهي كه گفتم مشغول 

هيچ كس به ازمايشگاه . از بخت بد اين كار از كار اولي بدتر بود. كار شدم

توران هاي يك شب در يكي از رس .نه مريض ها نه پزشك ها. اعتقادي نداشت

سنتي بيروت با همين دكتر فرانسوي نشسته بوديم و به صداي قليان كشيدن 
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بيروتي ها و صداي قلقل ريختن اب از بطري به طرف دهانشان از فاصله دور كه 

در حين صحبت وقتي از وضع و . مهارتي خاص مي خواست گوش مي داديم

: مي گفت. تر استزندگي ام برايش گفتم متوجه شدم او درد دلش از من بيش

من تو را هم معطل . اين جوركارها براي ممالك جهان سوم فايده اي ندارد

عقيده . توصيه كرد رشته يي بخوانم كه بتوانم براي خارجي ها كار كنم. كردم

داشت چون من بايد خرج خانواده را هم در بياورم بهتر است در شركت هاي 

بايد بگويم اين پيشنهاد . ه و ساختمانراان هم در رشته  پيمان كاري فعاليت كنم

  .براي كار در بيروت بهترين پيشنهاد بود

سالم بود كه از دانشگاه امريكايي بيروت مدرك مهندسي راه و  22حدود 

باالخره مجبور . ساختمان گرفتم و براي پيدا كردن كار به اين در و ان در زدم

شركت هاي خارجي بروم شدم براي يافتن شغلي مطابق رشته ي تحصيلي ام به 

به . در يك شركت فرانسوي كار پيدا كردم. كه پيمان كار ساختماني بودند

شرطي به من كار دادند كه مسئوليت هايي را بپذيرم كه خود مهندسين فرانسوي 

اين شركت كنترات راه . از پذيرفتنش به دليل سختي زياد دوري مي جستند

اين مسير بسيار صعب العبور بود و . اشتسازي مرز سوريه و لبنان را به عهده د

به خاطر صعب العبود بودن ماهي نمي شد . در ارتفاعاتي به نام حما ساخته مي شد

كه كارگري از ارتفاعات پرت نشود و نتيجه اش زخمي شدن يا كشته شدن 



٧٠ 
 

كارگرها همه محلي بودند .چاره يي نداشتم پذيرفتم و مشغول شدم. كارگران بود

ان وقت من تنها . فتند پايين كوه جايي كه ده شان قرار داشتو شب ها مي ر

غروب كه مي شد و هوا رو به تاريكي مي رفت شغال ها . باالي كوه مي ماندم

تحمل اين وضع . به دنبال غذا دور چادر من جمع مي شدند و زوزه مي كشيدند

مي بعدها با خود فكر . سخت و زندگي در چنين چادر ترسناك و وحشتناك بود

باز زوزه شغال ها ! كردم كه ادم در جواني چه مسائلي را مي تواند تحمل كند؟

قابل تحمل بود براي اين كه وقتي كامال شب فرا مي رسيد و همه جا تاريك مي 

. جمع مي شدندشد گرگ ها هم مي امدند و دور چادر به جست و جوي غذا 

يكي بيندازم ديدن برق وقتي فانوس را جلوي چادر مي اوردم تا نگاهي توي تار

هنوز هم اين منظره وحشتناك . چشم اين حيوانات درنده و وحشي هولناك بود

بارها به كارگرها مي گفتم شب ها يكي پيش من بماند . را فراموش نمي كنم

من هم ياد گرفته بودم كه شب ها اتش روشن . ولي هيچ كس قبول نمي كرد

  .كنمكنم تا حيوان هاي وحشي را از انجا دور 

روزها يكي از كارگران را فقط براي جمع كردن بوته و هيزم روانه مي كردم و 

غروب كه همه مي خواستند بروند او مي بايد هيزم ها را دور چادر كپه كپه مي 

داد تا وقتي اولين كپه  چيد و هيزم هاي خشك و بلند را بين كپه ها قرار مي 

به اين . كپه ها هم سرايت كندهيزم را روشن كردم اتش رفته رفته ره بقيه 
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شكل شعله جلو مي رفت و طوالني تر مي سوخت و من مي توانستم ساعتي از 

  .شب را بخوابم

ان ها از . اما تا چشم هايم گرم مي شد موشهاي صحرايي عاصي ام مي كردند

تا مي فهميدند كه خوابم به سرعت . اتش نمي ترسيدند و به داخل چادر مي امدند

اگر تنم . من سراسيمه از خواب مي پريدم. م مي جهيدند و مي دويدندروي سينه ا

را گاز مي گرفتند معلوم نبود كي جاي گازشان خوب خواهد شد زيرا تنها وسيله 

جاي . نمي دانستم اگر دهانشان ميكروبي باشد چه كار كنم. معالجه خاكستر بود

  .گازشان ماه ها باقي مي ماند تا خوب شود

و دشوار را هر طوري كه بود تحمل كردم ولي بعد با مشكلي  اين شرايط سخت

بسيار بدتر روبه رو شدم و ان پشه ماالريا بودو متاسفانه ديگر به پشه ماالريا 

وقتي شب ها بيرون باد و بوران بود ديگر نمي توانستم . نتولنستم كنار بيايم

براي . ماطراف چادر اتش روشن كنم و ناچار داخل چادر اتش روشن مي كرد

اين كه از دود هيزم خفه نشوم مجبور بودم مقع خواب سرم را جلو دهانه ورودي 

چون اتش داخل . بگذارم تا مقداري اكسيژن براي تنفس به ريه هايم برسدچادر 

چادر بود پشه ها را جذب مي كرد و ان ها به داخل چادر مي امدند و اطراف 

. ماالريا نيشم زد و ماالريا گرفتميكي از همين شب ها پشه . اتش جمع مي شدند

توي . مرگ را هر لحظه پيش چشم مي ديدم. چهل شبانه روز تب نوبه داشتم
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. كوهستان دور افتاده چاره اي جر دست و پا زدن ميان مرگ و زندگي نداشتم

يكي از كارگرها كه . فقط به خدا پناه مي بردم و از او كمك مي خواستم

م اش رقيقي درست مي كرد و زير سر مرا با دستش مهربان تر بود هر روز براي

باالخره . بلند مي كرد و اش را در دهانم مي ريخت تا بخورم و زنده بمانم

. كارگرها ديدند كه من روز به روز ضعيف تر مي شوم و چيزي به مردنم نمانده

عاقبت يكي از كارگرها به . به همين دليل خر شب يكي از انها نزد من مي ماند

زحمتي بور به بيروت رفت و به رئيس شركت فرانسوي خبر داد كه مهندس هر 

  .شان يعني من بر اثر ماالريا دارم مي ميرم

ديگر از همه چيز و همه كس قطع اميد كرده بودم و خودم را براي رو به رو «

شدن با مرگ اماده مي كردم كه ان كارگر با يك پزشك فرانسوي و با 

همان قرص ها به خواست خدا مرا از . از بيروت رسيد) كنين(مقداري گنه گنه 

  ».مرگ نجات داد
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وا  ھ  ای  دن یه 

ت   !و 

د بگويم كه پدرم هيچ وقت به طور قطعي از دست اين بيماري نجات البته باي

هر وقت بدن شان ضعيف مي شد ماالريا كه در بدن ايشان به كمين . نيافتند
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شروع مي كرد و پدرم تب مي كردند و از لرز تختشان نشسته بود حمله خود را 

  .به ديوار مي خورد و صحنه وحشتناك و دردناكي به وجود مي امد

ين اواخر وقتي پدرم قلب شان درد مي گرفت ان قدر  ياد موقعي مي افتم كه ا

تنشان خيش عرق . درد شديد بود كه از زور درد قفسه سينه بي هوش مي شدند

حدود يك ساعت طول مي كشيد تا . كامال مي پريدمي شد و رنگ شان 

يا  Adalatپدرم وقتي به هوش مي امدند كه قطره قلب . حالشان بهتر شود

يا قرص هاي قلب كه مادرم زير زبانشان قرار مي  Nitroglycerinزيرزباني 

دادند و اكسيژني كه روي بيني شان مي گذاشتيم و نيز ورقه نيتروگليسيريني كه 

  .روي پوست قفسه سينه شان مي چسبانديم اثرش را بكند

پدر با تمام زجري كه مي كشيدند وقتي كه با اين وسايل و داروها به هوش مي 

از مي كردند و مادر يا من يا خواهرم را مي ديدند مي امدند و چشم شان را ب

  :پرسيدند

آيا الزم بود اقاي معزالسلطنه به دو تا بچه كوچولو در يك مملكت غريب ان -

  هم وسط جنگ جهاني گرسنگي بدهد؟

همه درد و رنج و ناراحتي قلبشان را فراموش مي . واقعا ادم دلش كباب مي شد

را به ياد بياورند و ان هم دوران كودكي شان كردند تا درد و زجر بزرگتري 

اگر لب باز مي كردم . بغض گلويم را مي فشرد و نمي توانستم حرفي بزنم .بود
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حاال پدرم را خيلي بهتر . تمام وجودم لبريز از عشق به پدر بود. بغضم مي تركيد

  .از گذشته مي شناختم و ايشان را بسيار بزرگ تر از گذشته مي دانستم

با اين كه پدرم هيچ وقت . م بلند شدم و صورت پدرم را غرق بوسه كردماز جاي

نمي گذاشتند ما متوجه ناراحتي شان بشويم و اشك شان را ببينيم ولي من عمق 

ناراحتي را در وجود ايشان حس كردم ولي به روي خودم نياوردم معذرت 

  .خواستم و از اتاق بيرون رفتم

. ير لحاف بردم تا كسي صداي گريه ام را نشنودبه اباق خواهرم رفتم و سرم را ز

با اين كه پدرم سالم بودند ولي نگران . ان قدر گريه كردم تا لحاف خيس شد

وقتي حال . پدرم كه صداي گريه مرا شنيده بودند به سراغ من امدند. اينده بودم

  :مرا  ديدند دست مرا گرفتند و گفتند

  .نمي كندمرد اين كارها را . شما بايد قوي باشي -

  :بعد با ظرافت خاصي موضوع را عوض كردند و گفتند

اگر ممكن است ليواني . امشب كمي از شب هاي گذشته بيشتر صحبت كرديم -

 .اب بياور تا قرصم را بخورم

من فورا ليوان مخصوص پدرم . با اين حرف مرا از افكار دوران كودكي شان دور كردند

  :ز دستم گرفتند و اب را نوشيدند و گفتندپدرم ليوان را ا. را اب كردم و اوردم
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شما كه مي بيني من هميشه قبل از خواب يك ليوان اب مي خورم تو هم يك  -

ليوان اب خنك بخور و بخواب به اين كار عادت بكني خوب است صبح خيلي 

 .كار داريم

هر طور بود ان شب با تمام خاطرات . من هم پدرم را بوسيدم و خداحافظي كردم و رفتم

  :شب بعد به پدرم گفتم. تلخش گذشت

شب  9ان قدر خاطرات شما شنيدني است كه اگر اجازه بدهيد از اين به بعد از  -

بعد از  2، ساعت 12درست بعد از شام و به جاي ساعت . كارمان را شروع كنيم

 .نيمه شب كارمان را تمام كنيم

  :پدر تبسمي كردند و گفتند

واسته است خاطرات و هر چه از دوران تا اين جا سعي كرده ام چون دلت خ -

كودكي ام بياد دارم برايت بگويم ولي يادت باشد كه درس خواندن از هر چيز 

. درس مي خوانيم 12تا  10بنابراين مثل قبل از ساعت . ديگري واجب تر است

به بعد الماني مي خوانم و بعد مي خوابم چون الماني را  12مي داني كه از ساعت 

ان هاي ديگر شروع كرده ام اگر هر شب تمرين نكنم ممكن است ديرتر از زب

فراموش كنم و اگر باز هم بيدار باشم و بعد از ان برايت بگويم خسته مي شوم 

تا  12جاي ساعت به اما چون تو عالقه داري بقيه خاطرات كودكي ام را بشنوي 

) از نيمه شببعد ( 30/1با هم خواهيم بود كه من بتوانم تا حدود ساعت  1حدود 
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بيدار بمانم و الماني بخوانم و بعد بخوابم ولي خودت مي داني كه من اگر اين نيم 

ساعت يا سه ربع را قبل از خواب الماني نخوانم نمي شود چون با خودم قرار 

 .دارم

ايشان . فكر مي كنم بد نباشد درباره ي زبان هايي كه پدرم مي دانستند كمي بگويم

هاي فرانسه، انگليسي، عربي، ايتاليايي، سانسكريت، يوناني،  بعد از اموختن زبان

سال پيش در سفري كه به المان  38التين، پهلوي، اوستا، تركي  و روسي كه حدود 

با من و خواهرم رفتند برايشان مشكلي پيش امد در يك مغازه اسباب بازي فروشي 

ني زبان بگويند و براي نتوانستند اسم يك اسباب بازي را به يك خانم فروشنده الما

سال  38در همان موقع تصميم گرفتند الماني ياد بگيرند و به مدت . ما ان را بخرند

  .هر شب الماني مي خواندند و بعد مي خوابيدند تا باالخره يك المان دان دائمي شدند

ايشان محال بود در هر برنامه يي كه با خودشان قرار ان را مي گذاشتند كوچك 

  :يك شب كه علت را از پدر پرسيدم گفتند. ري بدهندترين تغيي

چون اموختن الماني را در سن باال شروع كرده ام اگر هر شب تمرين نكنم از  -

 .يادم مي رود

خانم دوريس كه رئيس . واقعا دقت نظم برنامه و احساس تعهد ايشان شگفت اور بود

ي در ژنو داشت و كتابخانه دانشگاه ژنو بود و شوهرش كتاب فروشي خصوصي بزرگ

. پدرم موجبات ازدواج ان ها را فراهم كرده بودند هر دو از دوستان قديمي پدرم بودند
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وقتي . كه تحصيل كرده تر بود اصالتا الماني بودشوهرش اهل سوئيس ولي خودش 

فهميد كه پدرم اموختن زبان الماني را شروع كرده اند برايشان كتاب هاي ساده كه 

سال كه  37يا  36اما اين اواخر و بعد از . ن الماني بود مي فرستادمخصوص محصلين زبا

از اموختن زبان الماني پدرم مي گذشت برايشان كتاب هاي بسيار پيچيده ي فلسفي مي 

من احساس مي كنم با يك فيلسوف : فرستاد و در نامه اش خطاب به پدرم نوشت

در يكي از نامه هايش با پدرم و شوخي جالبي را . بزرگ الماني االصل مكاتبه مي كنم

با اين كه من استاد زبان الماني دانشگاه ژنو هستم و كتابخانه الماني «: مطرح كرد كه 

زبان اين جا را اداره مي كنم اما هر وقت نامه ي شما مي رسد چند بار به ديكسيونر 

يسيد پيدا نامه هاي الماني را كه برايم مي نومراجعه كنم تا معني لغات ) فرهنگ لغات(

  ».كنم

  :بگذريم پدرم در ادامه ي صحبت هايشان گفتند

بايد زودتر خاطراتم را برايت . به هر حال خستگي براي حال من خوب نيست -

هم نمي شود شروع كرد چون از  10ولي درس را زودتر از ساعت . تعريف كنم

. شب وقت رسيدگي به درس بچه هاي مشهدي اسماعيل است 10تا  9ساعت 

مشهدي اسماعيل پسر حاج محمد . (بچه هاي علي اقا شيري هم هستندتازه 

زاهدي باغبان پدر اقاي دكتر در باغ شميران بود و علي اقا شيري از همسايه 

 .)هاي ما بود و گوسفند داري داشت
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پدرم با همان محبتي كه به درس هاي من و خواهرم مي رسيدند به درس بچه هاي 

  .دهمسايه نيز رسيدگي مي كردن

شب فرا رسيد و درس دادن به ما تمام شد ديگر نتوانستم  12ان شب وقتي ساعت 

  :صبر كنم و گفتم 

 ببخشيد مي شود بگوييد بعد از ان بيماري چه كرديد؟ -

  :پدرم گفتند

 .بله بعد از ان زندگي ما كمي سخت تر هم شد -

و ناراحتي  پدرم ان قدر بردبار و با مالحظه بودند كه حاظر نمي شدند حتي اسم زجر

  .استفاده مي كردند» كمي سخت«فقط از كلمه ي . را بياورند.. .و

من . پدر از روي صندلي مخصوص شان بلند شدند كه بروند صورتشان را اب بزنند

همان طور كه پشت ميز نشسته بودم و به ايشان نگاه مي كردم ناگهان ترسي مرا فرا 

» .نگيز پدرم را روزي از ياد ببرمشايد من خاطرات شگفت ا«:با خودم گفتم. گرفت

ايا حيف نيست هم وطنانم سرگذشت اين مرد بزرگ و استثنايي تاريخ خود را 

  ندانند؟

با اين تصور تصميم گرفتم هر طور شده از پدرم خواهش كنم خاطرات خود را از 

. به طرف اتاق دويدم اوردم. اول تعريف كنند تا من حرف هايشان را ضبط كنم

  :درم نشستم و گفتمكنار دست پ
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اگر موافق باشيد از فردا شب حرف هاي شما را ضبط . من فكر خوبي كرده ام -

مي كنم بعد همه را روي كاغذ مي اورم و چاپ مي كنم تا همه مردم ايران از 

 .خاطرات شما با خبر شوند

  .ديدن ناگهان رنگ از روي پدرم پريد

  :پدرم گفتند

من با شما درد دل . يگر ان را اين جا نياورببر اين جعبه را جايي قايم كن و د -

در تمام سال هاي عمرم هيچ وقت با جايي مصاحبه نكرده ام و چيزي . مي كردم

 .نه اصال الزم نيست. از زندگيم را جايي ننوشته ام

من خوب مي دانستم كه پدرم از خودستايي خجالت . بله درست فكر نكرده بودم -

» .ل بي فكري بود كه ضبط صوت را اوردماين كما«: به خود گفتم. مي كشند

چه حال بدي به من  خدا مي داند. برگشتم و ضبط صوت را در اتاق گذاشتم

اما واقعا مسئول بودم كه خاطرات پدرم را طوري جاودان . دست داده بود

شايد براي اولين بار در زندگي تصميم گرفتم يك كار بزرگ را . نگهدارم

براي همين از ان شب به بعد تا . ف نظر پدرم باشدطوري انجام بدهم كه بر خال

شب در اتاقم مي نشستم و خاطرات پدرم را با مراجعه به  3و  30/2يا  2ساعت 

 .حافظه ي خودم يادداشت مي كردم
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كه اين كار را بعد از پدرم هر شب به عنوان يك وظيفه ميهني  شايان ذكر است

خاطره نوشته باشم  5000حدود ) جموعهبخ جز اين م(ادامه مي دهم شايد تا به حال 

  .كه البته هر كدام براي خود درسي به همراه دارد

به . براي تمام عمر خوشحالم كه خداوند توفيق اين تصميم را به من ارزاني كرد

خيلي از شب ها . راستي زندگي پر فراز و نشيب پدرم مرا به فكر فرو برده بود

ميداشتم و مي خواندم بي ان كه حواسم باشد كه كتاب قصه يي بر . خوابم نمي برد

چه مي خوانم زيرا از فكر كردن به زندگي و گذشته عجيب و طاقت فرساي پدرم 

كتاب را مي بستم چراغ را خاموش مي كردم و به رختخواب مي . فارغ نمي شدم

  .رفتم

سكوت شب صداهايي از اتاق ابزار شنيده مي شد گوش مي كردم . گاهي اوقات در 

اهسته از جا بر مي خاستم و پاورچين . ه اشتباه نمي كردم صدا از همان جا مي امدن

با .  چراغ كارگاه پدرم طبق معمول روشن بود. پاورچين به طرف اتاق مي رفتم

چطور پدرم مي توانند با وجود خستگي و بعد از سه ساعت درس « :خودم مي گفتم

سه ربع الماني خواندن تازه بيايند  دادن به من و يك ساعت گفتن خاطرات و بعد از

مي خواستم بروم تو و صدايشان بزنم » .و مشغول كار ازمايشگاهي و پژوهشي بشوند

ولي فكر كردم بهتر است اول از پشت در اتاق ابزار نگاهي به داخل بيفكنم و ببينم 

  .چه كار مي كنند
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. شان به در بوديكي از شب ها اهسته به پشت در نزديك شدم خوشبختانه پدر پشت 

با كمال تعجب ديدم مشغول سوار كردن پمپ . راحت ايستادم و به داخل نگاه كردم

حتي . بودند كه به تازگي طراحي ان را تمام كرده بودند) وكيوم پمپ(تهي گر 

براي سوار كردن اين دستگاه سنگين كه دقت زياري براي اين كار الزم بود مرا 

  :ل رفتم سالم كردم و گفتمبه سرعت داخ. صدا نكرده بودند

بعد از نيمه شب اين كار را انجام  3ببخشيد چطور با مريضي و تب در ساعت  -

؟ ايا بهتر نيست شما برويد بخوابيد تا هر طور كه مي گوييد من اين مي دهيد

 دستگاه را سوار كنم؟

خستگي كامال از چشم . پدر مكثي كردند و مرا با لبخندي دلنشين نگاه كردند

تنها عشق به نتيجه رساندن ابتكارشان و حاصل كار را در . هايشان مشخص بود

اختيار صنعت و تحقيقات كشود گذاشتن ايشان را تا اين ساعت از شب بيدار نگه 

واقعا از خودم خجالت كشيدم ضمن اين كه تمام وجود ايشان را تحسين . داشته بود

  :پدرم سرشان را بلند كردند و گفتندبعد از سكوتي كه ميان ما برقرار شد . مي كردم

حاال وقت استراحت شماست شما تمام روز را دويده يي هزار كار انجام داده يي  -

 !من بعدها خيلي وقت خوابيدن دارم. و االن خسته هستي برو بخواب
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جوابي بزرگ و در عين . عجب جوابي به من دادند. تعجب و شگفتي من صد برابر شد

تاهي به دست هاي زيبا كاركرده و قوي پدر خيره شدم و اين حال غم انگيز مدت كو

  .دياي پشتكار و اراده را در دلم تحسين كردم

من در پشت ميزكار كه سمت راست و تقريبا رو . بود 10ساعت . شب بعد از راه رسيد

من و خواهرم از اين ساعت هاي درس خاطرات بسياري . به روي صندلي پدر بود نشستم

 12تا  10هرشب از ساعت . سالگي تا اخرين روزهاي زندگي پدرم 6ا از تقريب. داريم

مطالب علمي بسيار زيادي در زمينه ي فيزيك نجوم رشته هاي مختلف مهندسي پزشكي 

رياضيات نقشه كشي مطالب سياسي تاريخي جغرافيايي و جراحي هاي تخصصي روي 

رس هاي ان شب ها عكس يادم مي ايد يكي از د. حيوانات منزل را از پدر اموختيم

با ليزر بود كه اتفاقا اين درس باعث شد در كالس ) هولوگرام(برداري سه بعدي 

سال دبيرستان هدف به عنوان مقاله فيزيك كنفرانس خوبي بدهم و در سالنامه اخر 

بايد بگويم كه مادر بيشتر درس هاي مدرسه و كالس را به . برجسته انتخاب و چاپ شد

ولي پدرم بيشتر چيزهاي تازه علوم نوين و ابداعات . تمرين مي كردند و ما مي اموختند

برخي شب ها سوال هاي درسي مشكلمان را هم از پدر مي . جديد را به ما مي اموختند

  .پرسيديم

وقتي به ياد ان شب ها مي افتم از ته دل غصه ام مي گيرد كه چرا اصال به كالس درس 

چرا لحظه اي از پدر . هم كالسي ها به ميهماني رفتم چرا اصال به دعوت دوستان و. رفتم
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و از اين گنجينه ي بي نظير بيشتر استفاده مي . كاش دائم در كنار ايشان بودم. دور شدم

  .كردم

اين . درس تمام شده بودو موقعي فرا رسيده بود كه باز مي توانستم خاطراتشان را بشنوم

دم را فرزند ايشان ميدانستم احساس مي بار احساس ديگري داشتم عالوه بر اين كه خو

تو در برابر يك : احساس دروني تر به من ميگفت. كردم در مقابل استادم قرار گرفته ام

  .انسان بزرگ هستي و همين باعث مي شد تواضع من نسبت به پدرم بيش تر بشود

ام در در دوران جواني بسياري از روزهاكه من در مقابل گرفتاري ها و مشكالت روزانه 

مانده بودم در همان ساعات كه كنار پدر مي نشستم و مشكالتم را براي ايشان مطرح مي 

كردم پدرم به دقت تمام حرف هايم گوش مي كردند و با دقتي باورنكردني همه 

وقتي با پدرم حرف . مشكالت مرا موشكافي مي كردند و بهترين راهنماي من بودند

ديل به يك مرد قوي شده ام؛ و نه تنها از هيچ چيز هايم را مي زدم احساس مي كردم تب

دقت حوصله عشق و درايت پدرم . هراسي ندارم بلكه پاسخ تمام مشكالتم را مي دانم

. محال بود بگذارند من در مقابل مشكلي احساس ضعف بكنم. عجيب و باورنكردني بود

تي كه پدرم در مشكالتي كه من از خود و كارهاي روزانه ام مي گفتم در برابر مشكال

با ان ها دست و پنجه نرم كرده بودند مثل قطره يي در برابر يك اقيانوس  زندگي شان

حاال كه از . پدرم هيچ وقت از مشكالتشان برايم حرفي نزده بودند حتي يك كلمه. بود

زندگي خودشان برايم مي گفتند مي فهميدم نه تنها در برابر مشكالت و مصائبي كه در 
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شان اتفاق افتاده شكست نخورده و ضعيف نشده اند بلكه از هر مشكلي درس زندگي براي

گرفته اند و اكنون با تجربه يي كه دارند مي دانند كه هر كسي را چگونه بايد راهنمايي 

  .كنند

  :پدرم مرا از افكار و تصوراتم نجات دادند و گفتند

 خوب حاال اگر خسته نيستي و حوصله داري شروع كنيم؟ -

  :عجيبي گفتم با حالت

من شب ها خوابم نمي برد و هر لحظه ارزومند ! بله البته اين چه سوالي است -

من شيفته ي داستان پر فراز و نشيب رندگي شما . شنيدن صحبتهاي شما هستم

 .شده ام و براي شنيدن داستان زندگيتان لحظه شماري مي كنم

  :پدرم بعد از تاملي لبخندي زدند و با محبت گفتند

 نجات پيدا كردم؟) گنه گنه(هست كه گفتم با قرص هاي كنين يادت  -

  :جواب دادم

 .بله -

  :پدرم ادامه دادند

ادامه » حما«بعد از اين كه تب ماالريا فروكش كرد باز كارم را در همان ارتفاعات «

يك روز مسئول شركت راه سازي فرانسوي كه با عده يي از همرهان متخصص و . دادم

راي بازديد كارها امده بود بعد از بازرسي كارهايم بسيار تعجب مهندسين عالي رتبه ب
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من هم طاقت نياوردم و گفتم به . كرد كه چطور اين قدر كارها پيشرفت كرده است

  .علت وجود كارگرهاي خيلي خوبي است كه با من كار مي كنند

قبال چون . فكر نمي كنم اين طور باشد نه: مهندس عالي رتبه فرانسوي با تعجب گفت«

  .هم همين كارگرها اين جا كار مي كردند اما كارشان به هيچ وجه پيشرفت نداشت

گفتم بله ولي تغييري به وجود امده است چون كارگرهاي من همگي از اهالي ده «

و اهالي اين ده همگي مسلمان و شيعه هستند و چون من هم مسلمان . هستند» دوروز«

در . ي با من اين طور خوب كار مي كنندشيعه هستم ان براي اين اخوت و نزديك

  .حقيقت براي انجام دادن كارهايي كه من به ان ها مي گويم فداكاري مي كنند

: وقتي مدير شركت فرانسوي اين حرف را شنيد با تعجب و ذوق زدگي به من گفت«

  .عجب عجب كاش ما از اول مي دانستيم

  چطور مگر؟: كمي تعجب كردم و پرسيدم«

. داريم» دوروز«معادن بسيار زيادي براي اكتشاف و استخراج در همين ده  ما: او گفت«

يك شب سال . سال ها قبل مهندس ها و تكنسين هاي فرانسوي ما ان جا كار مي كردند

نو ميالدي كه همين كاركنان متخصص و فني فرانسوي شركت ما جشن گرفته بودند و 

شما كه بسيار متعصب هستند  مشروب مي خوردند همين دوروزي هاي مسلمان شيعه

 .و همه ان ها را كشتند. نتوانستند حركت ان ها را تحمل كنند به ان ها حمله كردند

نيمه كاره رها شده » دوروز«براي همين از همان سال ها كار استخراج معادن مان در 
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به همين دليل هر سال شركت ما . ديگر هيچ فرانسوي جرات نمي كند ان جا برود. است

  .ر فاحشي متحمل مي شودضر

و  ديهم هست عهيو مسلمان و ش ديدار يشما كه مهندس: بعد رو به من كرد و گفت«

و به ان  ديكار را قبول  كن نيكه خوشبختانه رابطه تان با ان ها خوب است ا ميا دهيشن

  ».كشند يشما را نم گريد ديجا برو

دم زرنگ خنده خوب كاركردن  ي زهيد جاهم ش نيا يام گرفت و به پدرم گفتم عجب ا

  مثل حما؟ يدشوار و خطرناك يشما در جا

  :من تكان دادند و گفتند يحرف ها دييسرشان را به عالمت تا يبا حالت مخصوص پدر

عالقه مند و دلسوز ما  يليخ) ها يخارج(ها  يفرنگ نيفكر كند ا ديبله ادم نبا -

  .اصوال ان ها به فكر منافع خودشان هستند! هستند

دادند بعد   :ادامه 

كوه  يمن كه در باال. كرد ينم يمن فرق يبرا. بود يخوب شنهاديمن پ يهر حال برا به«

. معادن بهتر بود يكه كار رو نيكردم ضمن ا يكار م» ها يدورروز« نيحما هم با هم

طور شد  نيا. باشم كيشب ها تنها نمانم و به شهر نزد گريشد د يچون حداقل باعث م

باشم كه مثل  يمردم انيتر م شيدوست داشتم ب .مندكه هم كنجكاو شدم و هم عالقه 

كردم با  يفكر م نيعالوه بر ا. ميو مذهب و اعتقادات مشترك داشت ميديشياند يهم م

 شنهاديپ.  خودم را گرفتم ميهمان جا تصم. شده ام يخودمان يبه حد كاف» ها يدورروز«
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منتقل شود تا در  روتيشركت در ب يكارم فعال دفتر مركز كردم اجازه بدهند محل

 يچون به هر حال مهندس. معدن شروع كنم يشهر باشم و بتوانم درسم را در رشته مهندس

عتقاد دارم كه بايد به به معدن نداشت و من ا يكه داشتم راه و ساختمان بود و ربط

ان ها هم با پيشنهاد من  .شرطي مسئوليتي را قبول كند كه تخصص ان را داشته باشد

مهندسي معدن مي خواندم و در معادن . سال بيشتر نداشتم 25در ان ايام . موافقت كردند

زماني كه در ميان مردم مسلمان دوروز بودم از بهترين دوران . كار مي كردم» دورروز«

م در به قول قديمي ها نان. مردم مهربان صميمي ميهمان نواز و معتقدي بودند. عمرم بود

براي نماز . هميشه مهمان ان ها بودم. حتي يك ريال هم خرج نداشتم. روغن بود

از اين كه من هم مسلمان شيعه هستم بسيار . جماعت صبحانه ناهار و شام با ان ها بودم

بعدها به خاطر من حضور فرانسوي ها را . خوشحال بودند و خيلي به من اعتماد داشتند

مدير شركت فرانسوي هم از كار من خيلي راضي . ونقگرفتهم پذيرفتند و كار معدن ر

. بار مسئوليت بزرگي بر دوشم سنگيني مي كرد. بود اما من فوق العاده ناراحت بودم

مي ترسيدم در برابر خداوند و هم . شب ها خوابم نمي برد. با خودم فكر مي كردمدائم 

فقط به خاطر » دوروزي ها«تصور مي كردم كه روزي . كيشان خودم شرمسار شوم

وجود من است كه اجازه داده اند معادنشان استخراج بشود و اگر من فرداي روزگار پايم 

ديگر هيچ كنترلي بر روي معادن شان نخواهند را از اين جا بيرون بگذارم دوروزي ها 

تمام مايملك و دارايي چند هزار ساله ي اجدادي ان ها كه همين معادنشان باشد . داشت
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تصميم گرفتم با رئيس . روزي توسط همين خارجي ها از دست شان خارج خواهد شد

مي . مالقات كنم و نگراني خودم را برايش بازگويم» دوروزي ها«) عشيره(طائفه 

براي همين يك روز صبح سحر سوار االغم شدم . خواستم با همراهي او چاره يي بينديسم

. كه محل اقامت رئيس عشيره ان ها بود راندم» شقا«و از كارگاه كه در دوروز بود تا 

وقتي به ده شقا كه مركز طايفه بود امدم رئيس . نزديكي هاي نيمه شب به ان جا رسيدم

راه حل خودم را به او گفتم براي اين كه بتوانند . ويي مرا پذيرفتقبيله با كمال خوشر

بر كار استخراج معادن شان نظارتي داشته باشند بهتر است رئيس عشيره يكي از 

پسرهايش را كه فكر مي كند حوصله و استعداد بيش تري دارد به من معرفي كند تا 

ه با او فقط فرانسه صحبت شبانه روز پيش من بماند ان وقت فرصتي بدست مي اورم ك

زيرا به تجربه دريافته بودم كه تا ادم مجبور (كنم تا پسرش زبان فرانسه را ياد بگيرد 

و به عنوان نماينده كامال متوجه باشد ) نشود زبان ديگري را خوب فرا نمي گيرد

گفتم به او . كاركنان و مهندسين فرانسوي با هم درباره چه چيزي صحبت مي كنند

رگه شناسي استخراج و خالصه هر چه مربوط به معدن مي شود ياد  اماررياضي  مقداري

خواهم داد تا ان پسر بتواند بعد از من به عنوان يك ناظر درست و مطمئن باالي سر 

او سه شبانه روز در ده . پيشنهاد من موجب خشنودي رئيس طايفه شد. فرانسني ها باشد

شب اخر اسب خودش را . ن و سرور برپا كردبراي تشكر و قدرداني از من جش» شقا«

با اين كار نشان داد كه محبت من بر . كه يك اسب عربي اصيل بود به من هديه داد



٩٠ 
 

دلش اثر كرده و چون من نسبت به انها احساس نزديكي بيش تري مي كردم از ان به 

. داين اسب عربي يك اسب ممتاز و درجه يك بو. بعد ديگر درست مثل فرزند او بودم

ان . مثل فنر بود تيزرو با حركات نرم و راحت و سواري با ان بسيار لذت بخش بود

  .اسب كجا و االغ من كجا

ان قدر باهوش بود كه در كمتر از يك سال زبان فرانسه را » دوروزي ها«پسر رئيس 

با رياضي و معدن و روش هاي كار و محاسبات استخراج هم خيلي . به خوبي اموخت

هميشه » دوروزي ها«او به عنوان يك ناظر اشنا به امور فني از طرف . زور اشنا شد

همين مسئله . باالي سر فرانسوي ها بود و منافع اهالي ان جا را تامين و حفظ مي كرد

جالب است بگويم . باعث شد كه كارگران دوروزي بهتر و با اشتياق بيش تر كار كنند

اين سه سال به . يت بيشتري پيدا كردندكه حتي شركت فرانسوي و مسئولين ان هم رضا

  .من نشان داد كه هميشه كار، فكر و احساس درست، نتيجه ي مثبت مي دهد

مسئوالن شركت فرانسوي كه خيلي از كار من راضي بودند به نشانه ي قدرداني «

در . پيشنهاد كردند كه من به دفتر مركزي شركت در پاريس بروم و ان جا كار كنم

رادرم محمد خان به تهران رفته بود و موفق شده بود از وزارت طرق و همين فاصله ب

به . تومان به عنوان كمك هزينه تحصيلي برايم بگيرد 700) راه و ترابري(شوارع عامه

در پاريس . اين ترتيب با اين پول و حمايت شركت فرانسوي همه ي ما به پاريس رفتيم

ابتدا هر دو برادر در رشته ي حقوق . اشتزمينه هاي مناسبي براي ادامه تحصيل وجود د
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من خيلي جدي درس مي خواندم و به ان رشته . يك سال حقوق خوانديم. تحصيل كرديم

در دادگاه هاي . عالقه مند شده بودم و دائم كتاب هاي ان رشته را مطالعه مي كردم

خصوصي و بين المللي به عنوان كاراموز شركت مي كردم ونزد يكي از  –عمومي 

بعد ها در تهيه و تنظيم نطق ها . وكالي معروف فرانسوي به عنوان دستيار كار مي كردم

و پروتكل هاي بين المللي در كنفرانس هاي فضا و هسته يي توانستم از ان چه در اين 

  .رشته اموخته بودم استفاده كنم

بودند و  ناگفته نماند كه مادم همواره نسبت به رشته يي كه انتخاب كرده بوديم نگران

مي گفتند اگر فردا شما قاضي و يا وكيل شديد و راي درستي صادر نكرديد و يا دفاع 

خالصه ايشان . نادرستي انجام داديد من زير خروارها خاك جواب خدا را چه بايد بدهم

  .در مورد كارهاي حقوقي و قضايي احساس مسئوليت و نگراني خاصي مي كردند

روزي غروب با برادرم روي صندلي كنار . س مي گذشتيك سال از اقامت ما در پاري«

مرد افليجي را ديديم كه سال قبل در همين پارك با لو اشنا شده . رود سن نشسته بوديم

به خودمان جرات داديم و از پسرش كه همراهش . بوديم ولي ديگر راحت راه مي رفت

بالفاصله . توضيح داد پسر او چگونگي معالجه پدرش را براي ما. بود جريان را پرسيديم

. اين اتفاق باعث شد هر طور شده كاري بتوانيم بكنيم تا مادر افليج ما هم معالجه بشوند

. با همين اميد هر دو رشته ي حقوق را رها كرديم و در رشته ي پزشكي تحصيل كرديم

سال  6سال و برادرم طي  4من در طول . شب و روز مشغول مطالعه دروس پزشكي شديم
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امكاني پيش امد تا بتوانم در بيمارستان دانشگاه پاريس مشغول . ن را تمام كرديمدرسما

به دليل  - من چون چشمانم خيلي ضعيف بود. خيلي زود حوصله ام سر رفت. به كار شوم

چشمم به شدت ميوپ  –مطالعه زياد در كودكي و نداشتن پول براي خريد عينك 

عالوه بر اين ها ) چشمانم تورش داشت(ضمنا استيگمات هم بود. بود) نزديك بين(

چشمم دوبيني داشت هر خطي را دو تا مي ديدم يعني ديپلوپيا داشتم كه براي ديدن بايد 

براي همين وثتي . مي گذاشتم تا هر خط را يكي ببينم) يعني منشور(عينك پريسماتيك 

سانتي  4يا  3ه مي هواستم چيزي بنويسم بايد عينكم را بر مي داشتم و تقريبا چشمم را ب

به همين دليل چيزهاي خيلي ريز را از ان فاصله خيلي . متري كاغذ نزديك مي كردم

همين مسئله باعث شد انترن هاي ديگر كه زورشان مي امد . بهتر از معمولي مي ديدم

رگ بيمار را پيدا كنند از اين حالت چشم من سر در بياورند و ياد گرفته بودند كه هر 

سخت پيدا مي شد زور به سراغ من بيايند تا اين كار را برايشان انجام وقت رگ مريضي 

اين ديگر چه رشته ي  «: يك روز از دست ان ها خيلي خسته شدم با خودم گفتم. بدهم

بايد از صبح تا شب بيايم و براي اين حضرات رگ . اين كه نشد كار. تحصيلي است

اينه مي كنم تعداد دنده هايش با از طرف ديگر هر مريضي را كه مع. مريض پيدا كنم

در بيروت سوريه و عربستان هم هر چه پل مي ساختيم . مريض ديگر مساوي است

كافي بود محاسبه براي يك پل را بداني تا بتواني بقيه پل ها را هم . محاسبه يكي بود

خالصه تصميم » .اين ها كه نشد رشته ي تحصيلي. طبق همان محاسبات درست كني
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ه ي تحصيلي خود را عوض كنم و چيزي را انتخاب كنم كه مثل پزشكي گرفتم رشت

  ».بدون فرمول نباشد و ادم را كمي اذيت كند
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کاوی   س 
  :ن كه پدر به صحبت شان ادامه بدهند از ايشان پرسيدمپيش از اي

 دليل شما براي اين همه تحصيل و مطالعه حس كنجكاوي بود؟ -

  :پدر لبخندي زدند و گفتند

 .بله فكر مي كنم يك جور كنجكاوي بود -

  :و بعد با شوخي و خنده اضافه كردند

رشته ي رياضيات دنبال رشته يي مي گشتم كه كمي ادم را اذيت كند به همين دليل «

بعد از دو سال فارغ التحصيل شدم و به سراغ رشته ي رياضيات . عمومي را شروع كردم

بعد از يك سال باز حس مي كردم حس كنجكاويم مرا دنبال چيز ديگري . محض رفتم

كسي كه سرش را باال مي كند و به اسمان نگاه مي كند و فضاي مثل . مي فرستند

ما مشاهده ي ستاره ها و افالك براي عده يي معمولي است اما حت. اليتناهي را مي بيند

حاال كه موضوع اسمان ها و كهكشان ها را . عده ديگري را به كنجكاوي وامي دارد

اين كنجكاوي باعث . مطرح كردم برايت بگويم كه اسمان مرا در خود غرق مي كرد

سي را انتخاب كردم و به اين ترتيب رشته ي ستاره شنا. شد به طرف نجوم روي بياورم
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ين كه ستاره شناس يا به قول فرنگي ها استرونوميست شدم در ارتفاعات كوه  بعد از ا

مي ان روز در يك رصدخانه ي معروف در هاي آلپ با تلسكوپ هاي بزرگ و قدي

  ».فرانسه شروع به كار كردم

بايد بگويم من و خواهرم در كودكي همراه پدرم كه قرار بود در كنفرانسي شركت 

يك روز يكشنبه كه كنفرانس تعطيل بود پدرم ما را به همان . كنند به پاريس رفتيم

ها با ان كار مي كردند از نزديك  ارتفاعات بردند تا بتوانيم همان تلسكوپي كه ان وقت

  .ببينيم

يعني در واقع ان محل تحقيقات ستاره شناسي چون . پدرم ان جا را به ما نشان دادند

قديمي شده بود ان را دولت فرانسه تبديل به يك محل موزه مانندي براي ستاره شناسي 

عكس ما جاهاي بايد اقرار كنم اروپايي ها و تمام كشورهاي پيشرفته به . كرده بود

قديمي خود را به هر نحو شده حفظ مي كنند تا محلي باشد براي اموزش جوانان ان ها تا 

  .با گذشته كشورشان بهتر اشنا بشوند

تلسكوپ با دست كنترل مي . بگذريم در ان جا تلسكوپي غول پيكر با صندلي اهني بود

بازديد از رصد خانه . كه من و خواهرم با ان در شب به رصد ستاره ها پرداختيم. شد

حاال همه چيز . قديمي به ما نشان داد در زمان هاي قديم وسايل و امكانات امروزي نبود

ستاره شناس امروزي پشت كامپيوتري مي نشيند و تكمه  .به مراتب اسان تر شده است

.  هاي ان را مي زند و خود كامپيوتر زمان حركت هاي الزم را به تلسكوپ مي دهد
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حاصل رديابي محاسبات زواياي . زواياي تلسكوپ به صورت خودكار عوض مي شود

پيوتر نوشته همه عمليات روي صفحه نمايشگر كام. جديد را نيز كامپيوتر انجام مي دهد

تازه اين وسايل در اتاق كار يا در منزل . مي شود و ستاره شناس يادداشت مي كند

اما در گذشته مجبوپر بودند بروند روي قله كوه الپ همان جا زير . ستاره شناس هست

تا صبح نگاه تلسكوپ بنشينند و چشمانشان را روي دوربين تلسكوپ بگذارند و شب 

  . ا با دست و زير برف و بوران انجام بدهندكنند و همه ي محاسبات ر

پدرم براي ما تعريف كردند كه اين كارها را بايد در هواي فوق العاده سرد قله هاي 

درجه زير صفر در زمستان بود  38-37درجه زير صفر در تابستان و  13- 12الپ كه 

دادند از دو سال  همين كار سخت و طوالني در ان سرماي شديد باعث شد بعد. انجام مي 

و سينه پهلو بگيرند كه تا اين اواخر همه به ) ذات الريه(كار ممتد سينوزيت و پنوموني 

پدرم هميشه اصرار . محض باد خوردن سينوزيت شان به شدت ناراحت شان مي كرد

داشتند كه بايد مواظب بود بدن مريض نشود و گرنه هرگز بيماري از تن خارج نمي 

  .شود

 –زيت پدرم مجبور بودند هميشه در زمستان ها كاله سرشان بگذارند به دليل همين سينو

هنگامي كه از منزل خارج مي شدند كاله شاپوي ضخيم به سر مي  –وقتي هوا سرد بود 

. اگر اين كار را نمي كردند بالفاصله سينوزيت شان شروع به اذيت مي كرد. گذاشتند

  .كافي بود فقط كمي عرق كنند
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  :پدرم گفتند

ماه مريض و  6يا  5ان موقع حدود . مثل اولش سالم نشدام وقتي چركي شد ديگر ريه «

اوايل در بيمارستان تحت مراقبت بودم و بعد هم مجبور بودم در خانه . بستري شدم

وقتي ديدم مدت ها بايد در رختخواب بمانم و پولي هم براي گذران . استراحت كنم

رانسوي ام رفتم كه پدرش خيلي پولدار زندگي ندارم سراغ يكي از هم كالسي هاي ف

به او . رفتم تا از او براي اين مدت كه بايد در خانه مي ماندم كمي پول قرض بگيرم. بود

ماه نمي توانم كار كنم مقداري پول براي اجاره خانه معالجه و غذا  6گفتم چون حدود 

او پذيرفت و پولي . الزم دارم و بعد از يك سال به تدريج اين پول را به تو خواهم داد

او از خانواده پولداري بود و براي او اين مقدار پول هيچ . كه الزم داشتم برايم تهيه كرد

ولي رويش نمي شد حضوري اين مطلب . دو سه ماهي نگذشته بود كه پشيمان شد. بود

براي همين نامه اي نوشت و زير در اتاقم در خوابگاه دانشكده گذاشت . را به من بگويد

وقتي نامه را خواندم و ديدم چطور زير قولش و . تقاضا كرد پولش را به او پس بدهمو 

اما از طرف ديگر خنده ام گرفت زيرا او در . مهلتي كه داده بود زده خيلي ناراحت شدم

فكري به مغزم بالفاصله . يك صفحه نامه كوتاه پنج يا شش غلط اماليي فاحش داشت

به او گفتم مانعي ندارد پول را پس خواهم داد اما به شرط نامه يي به او نوشتم و . رسيد

ان كه خودت را اماده كني تا يك امتحان ديكته فرانسه كه زبان مادريت است از تو 
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با اين كه تو يك فرانسوي هستي و تحصيالت عاليه كرده يي اما باز همه در . بگيرم

  .گ دارييك صفحه نامه ان هم به زبان فرانسه اين همه غلطهاي بزر

ضمنا بايد همه مردم فرانسه خجالت بكشند كه پسر وزير اقتصادشان زبان فرانسه بلد «

پس از اين كه نامه ام را دريافت كرد خيلي خجالت ! نباشد ان هم زبان مادري اش را

كشيد و ناچار پذيرفت و ديگر تا پايان وقت تعيين شده جرات مطالبه پولش را پيدا 

  .نكرد

كتاب قصه (جالب باشد اگر بگويم در ان زمان من تقريبا همه رمان ها شايد برايت «

  .را خوانده بودم حتي رمان هاي پليسي را) ها

نكته جالب ديگر ان كه چون مجبور بودم دائم در رختخواب بخوابم و حس مي كردم «

بي مطالعه وقتم تلف مي شود همان موقع به اين فكر كردم كه از رشته ي جديدي به نام 

مهندسي برق كه شاخه جديدي بود و به تازگي در دانشگاه هاي فرانسه راه افتاده بود و 

هن برقي فرانسه به آمي دانستم كه كارخانه هاي برق و راه . رشد كرده بد اگاه شود

بودم برادرم كتاب هاي مهندسي در مدتي كه بستري . شدت نياز به مهندس برق دارند

فرانسه يعني اكول سوپر يوردو الكتريسيته پاريس برايم  برق را از دانشكده پلي تكنيك

  ».مي اورد

» باز هم يك رشته ي جديد؟«:وقتي پدرم اين حرف ها را مي زدند، با خود فكر كردم

! عجب توانايي، و عجب حس كنجكاوي و روحيه جست و جوگري! عجب حوصله اي
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مه مطالعه، شب و روز اين ه. بي خود نيست، كه چشم پدر به عينك ضخيم احتياج دارد

نيستند، و  درس خواندن، و اين فشارها چشم پدر را، به اين روز انداخته، باز هم ول كن

واقعا مگر بدون عشق مي شود، اين همه . شب و روز مشغول مطالعه و يادگيري هستند

  مطالعه و كار كرد؟

  :پدرم گفتند

. ن چه نمي داند، خيلي ناچيز استآقا بيژي، در دنيا دانسته هاي انسان، در مقايسه با ا« 

آدم وقتي مي بيند، كساني هستند كه چشم شان سالم . حيف است، وقت را تلف كنيم

زمان مي گذرد، و براي هيچ كس هم، . است، و چيزي نمي خوانند، حيفش مي آيد

. انسان وقتي كمي مطالعه مي كند، تازه مي فهمد، كه چيزي نمي داند. متوقف نمي شود

كه ادم مواظب باشد، و قدر لحظه لحظه عمرش را بداند، به خصوص وقتي سالم  چه بهتر

وقتي . وقتي جوان تر است و حوصله دارد، بايد بيش تر از وقتش استفاده كند. است

انسان چيزي مي اموزد ان گاه مي فهمد كه هيچ چيزي در زندگي، ارزشي باالتر از 

ن، مثل يك نوع عبادت و تشكر از زحمات خواندن، فهميدن، آگاه شد. اموختن را ندارد

  .و دستاوردهاي خداوند است

بگذريم چون تقريبا از درس هاي رشته ي مهندسي برق، هر چه الزم بود، خوانده بودم، «

) اكول سوپوريور دو الكتريسيته دو پاديس(پلي تكنيك فرانسه در امتحان ورودي 

  .و سال فارغ التحصيل شدمپذيرفته شدم، و از رشته ي مهندسي برق، بعد از د
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يادم مي آيد، براي اين كه در ان دوران گرسنگي نكشيم، رفتم و نقشه كامل پاريس را «

تا بتوانم  نام خيابان ها، ايستگاه ها، پارك ها و محل هاي مهم را حفظ كردم،. گرفتم

  .راننده تاكسي بشوم، و مخارج خانواده را بدهم

تن فوق ليسانسم در رشته برق، سعي كردم، در همين بعد از فارغ التحصيلي، يعني گرف«

راه آهن برقي فرانسه، تازه راه افتاده بود، و مي خواست گسترش . رشته كار پيدا كنم

وقتي . درخواستي، براي ان ها فرستادم. پيدا كند، و به مهندس برق احتياج فراواني داشت

هنوز يك سالي از . ام شدمبراي مصاحبه دعوت شدم، خيلي خوب امتحان دادم، و استخد

كارم نمي گذشت، كه به خاطر كوشش زياد، و رضايت استادم، مو سيو ميشل كه سمت 

. بااليي در راه آهن داشت، به عنوان سرپرست بخش تعميرات لوكوموتيو، انتخاب شدم

اين سمت من براي فرانسوي هايي كه تخصصي داشتند، و در ان بخش كار مي كردند، 

  .خوشايند نبود

با وجود كار خيلي خوب و جديتي كه داشتم و بسياري از مسئوليت هاي ان ها به 

براي همين گاه و . گردنم بود، چون يك خارجي مسئول ان ها شده بود، ناراحت بودند

بي گاه و حتي رو در روي من، در بسياري از مواقع نارضايتي، و ناخرسندي خود را 

وردم، اما آتش حسادت، همچنان دورن شان من به روي خودم نمي ا. بروز مي دادند

وقتي مي ديدند، نه تنها بدگويي ها و خراب كاري هاي ان ها به ميشل . شعله ور بود

اثري نمي كند، و رئيس مرا بيرون نمي كند، بلكه دائم توجه بيش تري به من دارد، 
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چند نفر از ان . ، خودشان دست به كار شوند، و زهر چشمي از من بگيرندتصميم گرفتند

ها با دست و بال كثيف، و ظاهري ظاهرا درمانده، پيش من امدند، و گفتند ما هر كاري 

مي كنيم قطع برق دكل اصلي را، نمي توانيم رفع كنيم، بهتر است شما بياييد، و از 

هم كه از همه چيز بي خبر بودم، با ان ها راه من . نزديك اشكال را، بررسي و رفع كنيد

وقتي به باالي . متر، ارتفاع داشت 10دكل حدود . افتادم، و به سراغ ايستگاه برق رفتم

 ناجوانمردانه پايين، ايستگاه داخل ازدكل رسيدم، و شروع كردم به اندازه گيري، ان ها 

 نكردني باور شكل وبه شدم، كوبيده پاهايم روي اختيار بي. كردند وصل را برق جريان

 »...كردم سقوط پايين، به باال آن از و شدم، بلند دكل روي از يي

 بودند،  نشسته من پيش سالم و پدر صحيح و گذشت، مي ماجرا اين از ها سال كه اين با 

 در عرق. بود شده عرق خيس تنم، تمام. كردم سقوط خودم كردم، حس چرا دانم نمي

 پاك را، هايم پلك دست پشت با. سوخت مي هايم چشم و ريخت، مي هايم چشم

 هايم چشم انگار كنند، مي نگاه  من به دارند، عجيبي حالت با پدرم شدم، متوجه. كردم

 فوري بودند، ترسيده من ناراحتي  و هيجان از پدركه. زد مي بيرون حدقه از داشت،

 را هايم عرق تا دادند، من به و آوردند، بيرون روبدوشامبرشان جيب از را، شان دستمال

 گذاشته دستشان كنار هايشان، قرص خوردن براي را،كه آبي ليوان بعد. كنم پاك

 :ماليمي،گفتند و مهربان حالت با و كردند، تعارف من به بودند،

 :نگراني قدر اين چرا. هستم سالم كه بيني مي. نباش ناراحت قدر اين -
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  :گفتم فورا من 

 :افتاد اتفاقي چه شديد، پرت وقتي. خواهم مي معذرت. بله بله، -

  :آرامشان،گفتند و مخصوص لبخند همان وبا خونسردي، با پدرم 

 اتفاق كه يي از معجزه. بودم شده دركويرگم زماني،كه مثل درست. كرد كمكم خدا بله،

 هوش به وقتي بود، ماجرا از اين بعد اتفاقأ. دارد لطف من به خدا شد،كه معلوم افتاد

 !دارم كار تو با هنوز گفت، من به بار ديگر يك خدا فكركردم،كه خودم با آمدم،

 كرده خالي جا ن آ شن بزرگ كاميون يك قبل روز قضا از قرار بود،كه اين از قضيه

 كنند، پهن ها تراورس بين و آهن راه هاي ريل زير را، ها شن خواستند مي چون بودند،

 شن آن وسط درست من. بود مانده جا همان ها شن. بود نشده انجام هنوز كار، اين ولي

 مي خودت. ديد آسيب كمي چپم پاي فقط. يافتم نجات مرگ از و كردم، سقوط ها

 اين و گيرد، مي درد چپم زانوي. شود مي سرد هوا وقتي. است هنوز كه هنوز كه بيني،

 آدم بدن از جايي وقتي كرده ام، امتحان بارها من. است از دكل سقوط همان براي

 هميشه ولي بشود، خوب آن درد بعد مدتي است، ممكن شكند، مي يا بيند، مي صدمه

 بدن روز يك تا ماند مي منتظر است،كه اين مئل. ماند مي باقي نقطه آن در ناراحتي، آن

 نوبه مثل. سر برآورد دوباره تا بيايد، پيش فرصتي بيماري آن براي و شود، ضعيف

 شديد هاي تب كله سرو بعد و دهد، مي دست من به خوردگي سرما از بعد ماالريا،كه

 به مرا آمدم، هوش به وقتي خالصه. سال همه اين از بعد هم آن شود، مي بيدا ماالريا
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 سركار زود خيلي و نشدم، بستري روز 5 يا  4 از بيش خوشبختانه و بردند، كلينيك

 بسيار انسري فر هاي تكنين و مهندسين براي موضرع، اين بگويم،كه بايد البته. برگشتم

  .كرد فراهم مرا، بيشتر پيشرفت موجبات و شد، تمام بد

  :گفتم اختيار بي 

 مي اما است، غريب و عجيب ماجرا اين چقدر. شكر مرتبه صدهزار را خدا باباجون، - 

 راضي كرديد، مي كار فرانسه برقي آهن راه در كه اين از شما، آيا كه بدانم، خواهم

   شد؟ مي ارضا كار اين با شما، وكنجكاوي وجوگري جست حس آن آيا بوديد؟

  :گفتند پدرم

 زود، خيلي صبح روز يك كه، گذشت مي فرانسه برقي آهن راه در من ازكار مدتي«

 سراغ به نردبان با آن روي از كه مخصوص، بالكن روي قطارها، تعمير براي

 رفته داديم، مي انجام را تعميرات وكار رفتيم، مي خراب هاي واگن و لوكوموتيوها

 و كردم، مي نگاه كرد، مي عبور بالكن زير از هايي،كه ريل انتهاي به باال آن از. بودم

 فرو فكر به. رسند مي هم به افق در ،)ها ريل( موازي خطوط اين ي همه كه ديدم مي

 زندگي مفهوم آيا: خودگفتم با. كردم مي فكر آرزوهايم، به و هدفم به زندگي، به رفتم،

 روشن تا تعمير بكنم، را لوكوموتيوها و سركار، بروم صبح روز هر كه اين. است همين

 كه فكركردم، سرجايشان؟ برگردند بعد ساعت دو و پاريس، طرف آن بروند و بشود،

 مي چيزي من. دهم مي انجام من كه است، ازكاري فراتر خيلي زندگي مفهوم حتما
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. وادارد فكر به و كند، اذيت محاسباتش، و ها فرمول با را آدم بمانند، نو دائم كه خواهم

 تمام كه فكركردم،. خورد نمي كنجكاوست خيلي كه كسي درد به برق فكركردم،كار

 هنوز ام، كرده تحصيل آن در هايي،كه رشته تمام و ام، داشته تاكنون كه هايي شغل

   .اند نكرده جلب مرا خاطر رضايت

 من و با بود، استادم سوپريور اكول در رفتم،كه ژانه دكتر سراغ به تفكر، همين با« 

 تكنيك پلي در من، استادان دو هر ميشل، و ژانه. داشت نزديكي و خوب خيلي ي رابطه

 نمي وكار كرديم، مي سوار را برقي دستگاه يك وقت هر آيد، مي يادم. بودند فرانسه

 شل هايش سيم داد، مي جواب استثنا بدون. گفتم مي ميشل مسيو به آمدم مي كرد،

 ميشل. كاركرده ام صرف كافي وقت بودم،كه جمع خاطر و نه، گفتم مي. است

 را ها سيم از يكي بعد. كرد مي نگاه را دستگاه خوب و آمد، مي دستگاه سراغ ازكارگاه

. بود شل سيم همين: گفت مي. آمد مي در جايش از سيم و كشيد مي و گرفت، مي

 درست حاصل اين. افتاد مي راه دستگاه كردم، مي محكم را سيم همان تعجب، باكمال

 زيادي عالقه استادانم، اين دو هر به من. بود وكاركشته مجرب استاد يك فكركردن

 بار اين وقتي. كردم مي صحبت او با و رفتم، مي ژانه مسيو خانه به اوقات خيلي. داشتم

 برق، مهندسي و تعميرات كار بودن يكنواخت مورد در را، فكرهايم و رفتم، منزلش به

: گفت زياد عصبانيت با و رفت، سر اش حوصله گفتم، برايش فرانسه برقي آهن راه در

 ي رشته بار يك سال چند هر: است وضعي چه اين گويي، مي چه تو فهمم نمي كه من
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 را ديگري ي رشته و گيري، مي بهانه آن از و برد، مي سر را ات حوصله ات، تحصيلي

  .كني مي شروع

 بار،كه اين داشت، لطف خيلي من به نسبت هميشه ژانه،كه دكتر آقاي مهربان همسر«

 وسط. بياورد طاقت نتوانست بود، من به نسبت شوهرش، عصبانيت شاهد تعجب باكمال

 مسيو به تواني نمي تو اگر: گفت ژانه دكتر به و كرد، دخالت شوهرش بيداد و داد

 فيزيك اساتيد ترين برجسته از كه فابري، پروفسور استادت شايد كني، كمك حسابي

   .كند اوكمك به بتواند است، سنجي نكته و مهربان بسيار شخص و سوربن، دانشگاه در

 از توانست تا كشيد، زحمت هفته سه دو دكتر ژانه، دكتر همسر گري ميانجي با خالمه« 

 جهان بود، بگوييم است بهتر شايد و فرانسه، روز آن معروف فيزيكدان فابري، پروفسور

و انتر  بود، جهان هاي فيزيكدان ازمشهورترين روزها، آن فابري. بگيرد وقت برايم

 دكتر و من الخره با. بود شده ثبت خودش نام به بود،كه كرده اختراع هم را، فرومتري

 بود، اولي تراز و برجسته شخصيت چون فابري، پروفسور رفتيم، فابري دكتر پيش ژانه،

 من افكار شنيدن براي ژانه، دكتر برعكس ولي! بود زياد گرفتاريش نسبت همان به

 ساعت يك حدود داد اجازه و داد، گوش حرفهايم به دقيقا و داد، خرج به حوصله خيلي

   .بگويم برايش را، هايم ديدگاه تمام

 دارند عمق كه افرادي. ام كرده تجربه را آن بارها من است،كه جالب بسيار نكته اين« 

 جست جوانان به و اند حوصله با اصوال هستند، يي برجسته اشخاص و نيستند، سطحي و
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 مشخصه افرادي چنين من، نظر به حتي. دهند مي اظهارنظر فرصت وكنجكاو، وجوگر

 دانند، مي خوبي به ها آن اصوال زيرا است، تميز قابل سايرين از كه دارند، يي ويژه

 چطور به و كنند، نگاه خود كننده مراجعه به يي پسنديده و زيبا نحو چه به و چطور

 انجام نحو بهترين به را، دوكار اين كه اين بر عالوه فابري،. كنند او،گوش هاي صحبت

 او. بدهم توضيح تر بيش بتوانم من كه كرد، مي سوال طوري من از دائما بلكه داد، مي

  كنم  مي احساس: گفت هايم حرف شنيدن از بعد

 vous avez» «سيانتيفيك لسپري اوه ووز«. است علمي ي روحيه يك تو، ي روحيه

I esprit scientifique« راضي تو را بتواند فيزيك مثل چيزي پايه، در علوم شايد 

   .كند

پروفسور  واقع در. فكركردم خيلي فابري، اظهارنظر و فكر طرز ي درباره بعدها  «

 نظر او، به. دانست مي تكنيك تر بيش را، پزشكي و مهندسي مثل چيزهايي فابري،

. بود پديده يا موضوع ي ريشه به رسيدن كرد، ارضا مي مرا كنجكاوي كه چيزي

 واالتر را، مغز او اهميت. داد مي اهميت و انديشه، فكركردن به هميشه پروفسور فابري،

 رعايت فكركامال طرز اين يافته، توسعه جهان در امروز. دانست مي انگشتان حركت از

   .شود مي معطوف پايه، علوم به توجه ترين بيش يعني شود، مي

 خواهم فيزيك  من. است خوب خيلي: گفتم فابري پروفسور به با شتاب، روز آن« 

   .خواند
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. نيست شما ي  خواسته به ولي. است خوبي انتخاب البته: وگفت كرد، تبسمي پروفسرر«

 به را سؤاالتي. كرد تعيين را، مشخصي پروفسور روز. است مهم هم شما امتحان ي نتيجه

 فرارسيد، مقرر موعد كه وقتي. كرد تعيين آزمون براي را بعد ماه يك وحدود داد، من

 اتاق دور تا دور. شديم راهنمايي بود، بزرگي و گرد هال شكل به كه امتحانات، سالن به

 مي قرار ها اتاقك از اين يكيدر  داوطلب هر بودند،كه گذاشته كوچكي هاي را كابين

 نفر. بودم دوم نفر من. بگيرد امتحان او و از او بيايد تا ماند، مي فابري و منتظر گرفت،

 طول تر بيش دقيقه سه دو. رفت سراغش به امتحان براي فابري بود،كه خانمي دختر اول

تو : گفت جوان خانم آن به وخطاب شد، بلند فابري بيداد و داد صداي بود،كه نكشيده

.و بشوي، مهندس بروي است بهتر بگيري؟ فيزيك دكتراي خواهي مي سواد، بي ..   

 لحظه يك . لرزيدم خودم به بودم، نشسته صندلي روي استاد، منتظر كه طور همان«

 مهندس هم من آخر. باشم هايي حرف چنين شنيدن منتظر بايد هم من كردم، احساس

قي. آمد من كابين به امتحان براي فابري، وقتي. بودم امتحانم را، رويش   پاسخ كه اورا

قسمتي مربوط به اندازه گيري هاي يك گالوانومتر و قسمت . بودم به او دادم هتشنو

وقتي اوراق را به پروفسور فابري . ديگر محاسباتي بود، براي ساخت يك الكترودينامو

شه نقمحاسبات، طراحي و نهايتأ . بسيار نگران بودم. يمويزي بگچكردم، ندادم، جرات 

چون مي . بودم ه، تهيه كردهه بود، كه طي يك ماشقنبرگ    20هاي اجرايي من، حدود 

 6ساعت . خواستم، هر چه زودتركار را تمام كنم، متأسفانه حتي شب ها نمي خوابيدم
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كه شبانه ) ن دانشكدهرستورا(د، و من به سلف سرويس شبعدازظهر، آتليه تعطيل مي 

شب پنجم، روي نقشه ها و محاسباتم . روزي بود، مي آمدم، تا آن جا كارم را ادامه بدهم

ناختند، روي دست مرا به شگارسن و كارگرهاي غذا خوري، كه مرا مي . دمشبيهوش 

ساعت بعد حالم جا آمد، ولي بايد اقراركنم، كه   23. ددانشكده بردن )كلينيك(بهداري 

آن . شد هارپبه نظرم يك چيزي، در سرم يا در بدنم، . دشهرگز حالم مثل سابق نديگر 

جا، به اين نتيجه رسيدم، كه خداوند سالمتي را، به ما عطا كرده است، تا آن را درست 

  . تر و بهتر، به خدا خدمت كنيم شحفظ كنيم، و بتوا نيم بي

تو چرا رفتي : ديد، گفت فابري نقشه ها و محاسبات مرا روفسورپوقتي  بگذريم،« 

   !تو بايد از اول فيزيك مي خواندي: يدمهندسي خوان

ايد بتوانم به جرات بگويم،كه آن موقع يكي ش. ده بودمشهيج وقت، اين قدر خوشحال ن« 

نده و خط مشي زندگي ام ييا بهترين انتخابي، كه آ. از بهترين لحظه هاي زندگي ام، بود

  ».را، تعيين مي كرد

از ته دل   ور و شعف آن زمان پدرم را، احساس مي كردم،شنيدن اين ماجرا، شمن كه با  

  : م، وگفتمدخوشحال ش

 : وگفتند ددر تبسمي كردنپ. يريني باشدشمين ه بقيه ماجرا هم، به شاءاهللان  -

. يريني داردشنشيب است، تلخي و  از فراز و مين است، پرهخوب، بله زندگي  -

مهم اين است كه آدم ياد بگيرد، وقتي كار يا زندگي سخت . چيز مي گذردهمه 
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تر از مشكلي باشدكه پيش  يشكمي ب اهود، ميزان طاقت او، در سختي شمي 

قدر . كندنآورد، فراموش  اما بايد انسان تجربه يي كه به دست مي. آمده است

  .ببرد ه، و به بهترين شكل، از آن بهردتوانايي ها و نعمت هاي خود را بدان
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ه  س  و ا   ی ژ

آن شب، وقتي مي خواستم از پدرم خداحافظي كنم، و بروم خاطرات ايشان را، در اتاقم  

امشب، پيش از آن كه بخوابي، بيا باال در دفترم با شما كار «: بنويسم، پدرم گفتند

  ».دارم

من هم روي . وقتي به دفتر پدر رفتم، ايشان پيش از من، پشت ميزشان نشسته بودند 

صندلي مخصوص خودم، كنار ميزشان نشستم، پدرم با نگاهي مهربان، نافذ و پر از 

ا، براي شركت در كنفرانس هسته من پس فرد«: مسئوليت، به من نگاه كردند، وگفتند

بايد قول بدهي، مواظب مادر و خواهرت باشي و هر . مي روم) سوئيس(يي، به ژنو 

كاري كه مادر گفتند انجام بدهي، درس هايت را خوب بخواني، و اگر خواهرت چيزي 

اگرهم خودت چيزي خواستي صبركن، تا . الزم داشت و منطقي بود، برايش آماده كني

  ».بيايم من از سفر
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 خانه در پدرم وقتي آخر. شد كنده جا از دلم دادند، من به را سفرشان خبر پدر وقتي 

 نمي. مي شد خالي از پر خانه ها، بچه ما اصطالح به نبودند، وقتي. بود چيز همه بودند،

 و طرف، يك از پدرم دادن درس شدن قطع حتي بگويم، چه ناراحتي، و غصه از دانستم

 طاقت حتي. كرد مي ناراحت  مرا ديگر، طرفي از زندگيشان ماجراي تعريف شدن قطع

 كنم، خوشحال را پدرم كه اين براي حال، هر به. نداشتم را پدر از دوري شب، يك

 پدرم از دادم، مي انجام بايد كه كارهايي برخي ي درباره و پذيرفتم، را هايشان حرف

 درس ها آن اولين و دادم، مي انجام بايد كه ازكارهايي فهرستي پدرم. كردم سؤاالتي

 قول. بودند كرده يادداشت تميزي، كاغذ روي را، فهرست. دادند دستم به بود، خواندن

. درازكردند طرفم به را، دستشان پدر. كنم عمل خواهند، مي پدرم كه طور همان دادم،

 .رفتم طرفشان و به شدم، بلند ازجايم. ببوسند مرا تا بروم، جلوتر خواهند مي فهميدم

 از خواستم مي وقتي. خدانگهدارگفتم و كردم، بوسه غرق هميشه مثل را، پدرم صورت

  : وگفتند كردند،صدا  مرا دوباره پدرم بروم، بيرون اتاق

 برايتان  تا داريد، الزم چيزي چه سوغاتي ببين و كن، مشورت خواهرت با صبح -

  . بياورم

 فيلم دوربين  يك برايم تا خواست، ايشان از و معطلي، بدون و فورا و شدم، خوشحال 

  . بياورند برداري،

  : وگفتند خنديدند، هم پدرم 
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 چه بگو هم خواهرت به صبح نرود، يادت فقط. كنم مي يادداشت االن بله، -

  . بياورم برايش دارد، الزم چيزي 

  : گفتم 

  . گويم مي حتما. چشم بله بله، -

 خوبي جاي به پدرم، سرگذشت حداقل كه بودم خوشحال شدم، مي خارج اتاق از وقتي 

  . فكركنم پدر  خاطرات به توانم مي سفر برگردند، از ايشان كه وقتي تا و. است رسيده

 مي پدرم  وقت هر. رفتيم مي فرودگاه به بايد صبح،  5 ساعت. رسيد فرا پدرم، سفر موعد 

 بازگشت، هنگام ولي رفتيم، مي فرودگاه تا ايشان همراه ما بروند، سفر به خواستند،

 خارج كه علوم، دانشكده  راننده  اسماعيل، مشهدي. آمدند مي منزل به تاكسي با خودشان

 فرودگاه به پدر، مشايعت براي را ما تا بود، آمده كرد، مي كارما  براي اداري وقت از

. بودند كرده حاضر را، ينه آ و سبزي آرد، آب، قرآن، هميشه مثل سيني در مادر،. ببرد

 نگاه آيينه به و شدند، دوال كردند، مي عبور راهرو از پدر وقتي. آوردند جلو را آن

 و كردند، خداحافظي بعد بوسيدند، را قرآن كردند، فرو آرد در را انگشتانشان و كردند،

 بر پدر سر پشت بود، ان در هم سبزي مقداري كه را، كاسه آب مادرم،. افتاديم راه

  . ريختند زمين

 چهره با و خود، هميشگي لبخند با پدر. داشتم دگرگوني حال رسيديم، فرودگاه به وقتي 

 در بودكسي محال. كردند مي جلب خود به را، همه توجه بامحبت؛ و مهربان آراسته، يي
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 احترام، حس يك ناخود آگاه بشناسدشان، كه آن بدون حتي ببيند، را ايشان جمع،

 خروجي در طرف به هم با و دادند، تحويل را خود بار ايشان. نكند پيدا پدرم به نسبت

 و كرديم، خداحافظي پدر از. برويم جلوتر توانستيم نمي ما ديگر جا آن از. افتاديم راه

  : زديم فرياد اختيار بي خواهرم و من اما رفتند، ايشان

  . باباجون باباجون، -

 و قشنگ قدر آن. دادند تكان دست برايمان و برگشتند، و شدند، متوجه فورا پدرم 

 يك كه افتاد، يادم. بود شان تربيت و ادب از حاكي كه دادند، مي تكان دست ظريف

 معاشرت آداب كتاب روي از را، كنندگان بدرقه براي دادن تكان دست طرز همين روز

 از را، پدركالهشان. بودند داده ياد خواهرم و من به بود، فرانسوي كتابي كه )اتيكت(

  .دادند تكان ما براي دور از و برداشتند، سرشان

 متخصص مادرم،. خورديم را، پدرم پاي پشت آش جمعه روز ما و بود، دوشنبه روز 

  .بودند تفرشي ي خوشمزه هاي آش پختن

 نمي زندگي آن در كسي انگار و بود، خالي خانه. گذشت سال سه مثل هفته، سه اين 

 نيز، مادرم و خواهر بلكه من، تنها نه. داد مي خانه به خاصي پدرم، گرمي حضور. كرد

  .داشتد را احساس همين

 به نسبت  هنرمندي، و با عشق محبت، دلسوزي، دقت، با آموختند،كه ما مي به دائم مادر 

  . بكنيم تري بيش مسئوليت احساس پدر
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 طاقت خيلي  برايمان اول روز سه دو. رفتند مي خارج سفر به بار، سه يا دو سال در پدر 

  .كنيم تحمل را، ايشان دوري بوديم، گرفته ياد اما بود، فرسا

 تر بيش البته. شدند مي دعوت بود، فيزيك به مربوط كه علمي، مجامع اكثر در پدر 

  . واتمي فضا هاي ازكنفرانس

 مان پوست  در خوشحالي از خواهرم و من برگردند، سفر از پدرم بود، قرار كه روزي 

. نشتيم نمي مدرسه تعطيلي زنگ انتظار ديگر به كه، اين تر مهم همه از. گنجيديم نمي

 زود ساعت دو را ما. بودند گرفته اجازه و بودند، كرده صحبت مدرسه ناظم با مادر زيرا

  .بياورند خانه به مدرسه، از تر

. مانديم مي  خانه در انتظارشان به ما آمدند، مي خانه به فرودگاه، از خودشان پدرم، 

 به دوچرخه با  بوديم، قرار گذاشته خواهرم و من. شد بلند خانه، زنگ صداي باالخره

  . برسيم تر زود تا برويم، خانه در طرف

 يا وقت به كه آن بي سفر، از رسيدن محض به بود،كه اين پدرم زيباي ازكارهاي يكي 

 هاي سوغاتي و كردند، مي باز را هايشان چمدان اول كنند، توجهي شب يا روز ساعت،

 براي بلكه بودند، ورده آ خواهرم و من براي تنها نه كه هايي سوغاتي. دادند مي را ما

 وجه هيچ به. آوردند مي نزديك، خيلي دوستان و نزديك اقوام و خانه، اهالي تمام

 از سفري بعد حتي دانستند، نمي جايز خود براي سفر از ورود مواقع در را، استراحت



١١٥ 
 

 خوشحال را اطرافيانش تا گذاشتند، مي را وقت ترين بيش هميشه كننده، وخسته طوالني

  .آوردند مي سوغاتي علوم،  دانشكده راننده هاي بچه براي حتي. كنند

 سفر  از تعريف به كردند مي شروع رسيدند، مي خانه به سفر از كه اين محض به پدر، 

 مي تعريف برايمان سفرشان از بخشي، شادي و آموزنده زيبا، ماندني، ياد به نكاتي. خود

 از حتي. كنيد تعريف شما خوب پرسيدند، مي خواهرم و من و مادر از دائم و كردند

در  پدر هميشه. پرسيدند مي  خانه، حيوانات تك تك و ها ها،گربه خروس و مرغ حال

 گونه بودند، انداخته نايلني ساك در كف. داشتند خود با مخصوص ساكي سفرهايشان،

 با شد، نمي يافت ايران در و داشت، خاصي زيبايي يا ويژگي كه را، گياهي هاي

 هاي گياه اين. بكارند خانه باغچه در تا آوردند، و مي مي گذشتند، ساك آن در خاكش

 دانشگاه كشاورزي دانشكده اساتيد از كه ،»كورنو مسيو« پدرم دوست معموال را، ناياب

 نگهداري براي مخصوص دستورالعمل با بود، ژنو شهر هاي باغ رئيس و سوئيس، در ژنو

 را ساك زيپ. بود سروي كوچك نهال سوغات، بار اين. دادند مي پدر به ها، آن

و  ها از سوزني كه و نهالي بود، خاك مقداري ساك ته در معمول، طبق. بازكردند

  .داشت زيبايي بسيار و رنگ، قرمز كوچك هاي ميوه و بود، سرو خانواده

 و خواهرم و مادر و من كه روزي. كنم اشاره كشور، داخل سوغات يك به دارد، جا 

 از كه بوديم، فرشاد دكتر آقاي و عابدي آقاي ميهمان. بوديم رفته انزلي بندر به پدر،

 مي زندگي انزلي بندر در كه عابدي، آقاي برادر. بودند علوم دانشكده در پدرم همكاران
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 كرديم، مي عبور نيلوفرها ميان از وقتي. برد انزلي تاالب به قايق با را ما روزي كرد،

  :پرسيدند پدرم

  برد؟ تهران به را، مرداب نيلوفرهاي از يي نمونه شود مي آيا -

 نيلوفر ساقه چند مرداب ته از و زد، يي شيرجه مرداب داخل به بالفاصله عابدي، آقاي 

 آبي ي شيشه در را ها آن پدرم. داد پدرم دست و كشيد، بيرون ريشه با را، آبي

 تهران به را آن و بستند، دقت به يي پارچه با را، شيشه ي دهانه دور و گذاشتند،

 قرار حوض از كف را، ها وگلدان كاشتند، هايي گلدان داخل را ها آن بعد. آوردند

 خانه حوض است،كه سال  35 از بيش االن و كردند، ريشه بعدها آبي هاي نيلوفر. دادند

  . زيباست بسيار آبي هاي نيلوفر از پر ما،

 طبق را، خاك. شديم سرو نهال كاشتن مشغول خانه، به پدرم رسيدن از بعد ساعاتي 

 كرديم، عوض را باغچه خاك بزرگ ي چاله يك اندازه به و حاضركرديم، دستورالعمل

  .شود خودش، كاشته مناسب خاك در سرو آن تا

 كه دانستم، مي. كردند مي صحبت ديدني، و جالب موضوعات از پدرم اوقات، همين در

 خواستند مي. است خواهرم و من هاي درس وضع از اطالع پدر، براي موضوع ترين مهم

  : باشم، گفتم زده  محكي كه اين براي. كرده ايم چه غيابشان در بدانند،

   است؟ خوب كنيم، شروع را درس شب فردا اگر شما، نظر به -

  : پدرگفتند 
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  . بشود هم امشب ازهمين شايد شب؟ فردا از چرا ولي البته، بله -

  : گفتم 

  ... و هستيد خسته شما آخر -

  : پدرگفتند بود،كه نشده تمام حرفم هنوز 

 امشب !داد دست از نبايد را وقت. شود مي پيدا كردن، استراحت براي فرصت هميشه

 اين در ببينم. كنيم مرور را، خواهرت و شما ي مدرسه هاي درس كه داريم، كافي وقت

   ايد؟ گرفته ياد چيزهايي چه نبوده ام، من كه مدت

 مرور  ديگر نيز، هاي درس در مورد. كار كرديم و فيزيك رياضي دو ساعت شب، ان

 مادر كه هايي، از زحمت پدر. بود گذشته شب از نيمه ساعت ربع سه. داشتيم كوتاهي

 وقتي. تشكركردند مادر از خيلي و شدند، خوشحال بودند، ماكشيده خواندن درس براي

  : شوم، گفتم بلند ميز درس و از كنار خودم، از جاي خواستم مي

 اش نقشه كه تلگرافي دستگاه ي درباره را، هايم سؤال من شب، فردا بدهيد، اجازه اگر - 

 از كند، نمي كار ولي ام، ساخته را آن مدت اين در من و بوديد، كشيده برايم قبال را،

  .شما خاطرات سراغ برويم حاال. كنم رفع را اشكاالتش و بپرسم، شما

  : گفتند يي دهنده هشدار لبخند با پدرم زدم، مي حدس كه طور همان اما 

  .خاطرات بعد و تلگراف، دستگاه بعد درس، اول -
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 بعد درس، اول پدرم براي. داشت مي ايشان از نبايد را، جواب اين جز انتظاري البته 

 خارج اتاق بوسيدم، و از را پدر. بود مطرح ديگر چيرهاي ها، آن ي همه از و بعد تجربه

 تمام درس و رسيد، فرا بعد شب. كردم مي شماري لحظه اشتياق، با بعد شب براي. شدم

 اشتياق، با من و بود، گذشته شب از يي دقيقه چند. شد رفع هم، تلگراف اشكاالت و شد،

  .بودم پدرم خاطرات شنيدن منتظر

  :گفتند شوخي و به بلندكردند، تلگراف ي نقشه روي از را، سرشان پدر 

  !پيداكنم را عينكم تا بده، عينك يك اول -

 مرا و زدند، چشم به را عينكشان پدرم. دادم دستشان و به كردم، پيدا را شان عينك 

 كمي و شده، تر روشن پدرم ي چهره كردم، احساس ناخود آگاه. كردند نگاه خوب

  : گفتم.رسند مي نظر به تر، سرحال و تر چاق

 رنگ هم است، گذشته خوش شما به سفر الحمداهللا است،كه معلوم باباجون -

  . ايد شده تر چاق هم و شده، تر روشن تان پوست

  : گفت پدر 

 اداري، هاي كارشكني از بعضي بودن دور خاطر به شايد ام، كشيده نفسي بله، -

 آرامش قانون، به احترام ي مالحظه و ها طرف آن خوب نظم خاطر به هم شايد

  .داشتم تري بيش
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 دهنده شتاب مركز يك از سفرشان در كه بازديدي از ساعت، ربع يك نزديك بعد 

 اين. كردند صحبت. داشتند سرن اتمي مركز اسم به پيشرفته، و بزرگ بسيار يي هسته

 در شاگردانشان، از يكي توسط پدرم،. دارد را اول درجه اروپا در اهميت نظر از مركز،

 در. بودند شده دعوت جا آن به بود، سرن اتمي مركز مديران از حاال تهران،كه دانشگاه

 پدرم اختيار در هفته سه مدت به را، جا آن كامپيوتري امكانات شاگرد، همين سفر، اين

 آن در را، ذراتشان بودن نهايت بي ي نظريه معادله  13 فرصت، اين در بود،كه داده قرار

 فراموشي را آن هرگز من ايشان،كه پسنديده هاي اخالق از يكي. بودند كرده حل جا

 خبر بخوانند، جالبي موضوع ديدني بروند، جاي پدر بود، محال بودكه، اين كنم، نمي

هر . ندهند قرار جريان در نحوي، به را وما باشد، هم خبر ترين علمي ولو بشنوند، جالبي

 جديد مسائل جريان در را ما شد، مي كه زباني هر و با بود، كه طور هر داشتيم، كه سني

 ي نظريه از معادله يك حل براي پدرم كه آوردم، ياد به. دادند مي قرار توجه، جالب و

 وقت ماه شش خوردند، بر مي اشتباهي به اگر و كشيدند، مي زحمت ماه شش بايد خود،

 كاغذ روي و مداد با را، خود معادالت پدر. كنند پيدا را اشتباه آن تا گذاشتند، مي

 كنند، پاك را آن شد، اشتباهي اگر و بنويسند، ريز بتوانند شد مي باعث شطرنجي،كه

  .دادند مي انجام

  : پدرگفتم به روزي
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 معادالت از تعدادي زودتر تا سوئيس، سرن درمركز ژنو، به برويد ماه چند نيست بهتر - 

  . برسانيد نتيجه به را، خود

  : پدرگفتند

 به خواهم مي من !شود مي تمام ها، سوييسي اسم كار به اين وقت آن. هرگز نه، -

  . بشود تمام تهران، دانشگاه و ايران اسم

بود،  پاسخي ترين عاشقانه و ترين صريح ترين، دهنده تكان پاسخ اين كه كنم، مي اقرار 

  . شنيدم دانشمند يك از كه

 قوطي. بودند گذاشته شان دست وكنار بودند، آورده خود با قوطي يك سفر اين از پدر، 

  : وگفتند دادند، من به را

 يك يعني. دهد مي نشان را اتمي تشعشعات و است، كايگر يك دستگاه اين -

 هند اتمي مركز افتتاح براي خود،كه قبلي سفر از باشد، يادت اگر. است شمارنده

 تكه وآن كايگر، اين صبح فردا تواني مي. آوردم اورانيوم تكه يك بودم، رفته

 بيش تا كمي بگيريم، اندازه هم با را آن دهي پرتو ميزان تا بياوري، را اورانيوم

  . بداني اتمي تشعشعات از تر

  : گفتند من به و شدند، من تابي بي متوجه پدرم بود،كه اين از بعد 

   بوديم؟ رسيده خاطرات كجاي به ما است،كه مانده يادت شما آيا -

  : گفتم فورا باشد، سؤال اين تاب بي و منتظر كه آدمي مثل
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 جا آن به. پيدا كنيد تازه تحصيلي ي رشته يك توانسيد، شما كه جايي به بله، -

 پروفسور مثل يي برجسته استاد با سرربن، دانشگاه در شما شد قرار كه رسيديم،

  . بخوانيد فيزيك فابري،

  : گفتند پدرم 

 درجه با را، خودم فيزيك دكتراي سال سه از پس زياد، خيلي اشتياق و تالش با بله،« 

 شود، نمي طور اين معموأل كه بگويم، برايت بايد. گرفتم ژوري هيئت تبريك و ممتاز

 خاصي امتيازهاي التحصيلش، فارغ براي مواقع اين در سوربن دانشگاه دليل همين به و

 ».كند مي جذب را، التحصيالن فارغ نوع اين معموال و شود، مي قايل
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ن ر با ا   دیدا

. كه حرف فيزيك شد، به سراغ دانشمند ديگري هم برويم فكر مي كنم بد نباشد، حاال«

يكي حساسيت سلول هاي . من چند نظريه در تحقيقاتم در زمينه ي فيزيك ارائه كردم

فتوالكتريك، ديگري عبور نور از مجاورت ماده بود و آخري هم نظريه ي بي نهايت 

. د علم فيزيك، مطرح كنمدر اين نظريه ها الزم بود، مطالبم را با اساتي. بودن ذرات بود

براي همين سفرهايي به اروپا كردم، و در كشورهاي مختلف، با دانشمنداني مثل بور، 

نظر آن ها اين بود،كه چون نظريه . فرمي، بورن، ديراك و شرودينگر مالقات كردم

هاي من خيلي پيچيده است، بهتر است به سراغ پروفسور اينشتين بروم، و موضوعات 

من اطالعات الزم را نوشتم، و به دپارتمان پروفسور اينشتين، . و، مطرح كنمخود را با ا

من از ميان چند هزار داوطلبي، كه تقاضاهايشان را، . در دانشگاه پرينستون پست كردم

رائه كارهايشان، براي پروفسور اينشتين فرستاده بودند، به عنوان يكي از پنج نفر   براي ا
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ر پيدا كنم، و مطالب مورد نظر را، وم، كه مي توانستم در كرسي اينشتين حضدانتخاب ش 

از خوشحالي . اين موقعيت، يكي از شيرين ترين خاطرات عمر من است. كنمبا او مطرح 

بالفاصله به پرينستون آمدم، و براي مالقات با اينشتين، به . ست نمي گنجيدمودر پ

. با دستيار يا به اصطالح آسيستان او، پروفسور شتراووس مالقات كردم. كرسي او رفتم

. ل، براي بررسي نظريه من، وقت گذاشتوزكامردو . او خود فيزيكدان معروفي بود

يشرفته پلي ينظريه ي شما خ:گفت وزربعد از دو . مين بودهرسم آن مركز علمي  والصا

را، با  وعبهتر است موض. ، و متأسفانه بررسي آن از حد من خارج استدبه نظر مي رس

رين مرد به اين ترتيب، براي اولين بار، با بزرگ ت. خود اينشتين، در ميان بگذاريد

 اولين. د من بود استاو ار گيد از اين لحظه،. مدفيزيك جهان، آلبرت اينشتين روبه رو ش

. او بود هبرجسته ترين نكته، سادگي بي انداز. فراموش نمي كنم گزو هرا، با ارم راديد

چهره يي آرام، مهربان و باتوجهي . لي معمولي پوشيده بوديپيراهن كشي، و كفش خ

اين حاالت . وقتي حرف مي زد، بسيار مؤدب و صميمي بود. بود عمتواضبسيار . داشت

او با بسياري از علماي ديگر متفاوت بود، و از همه مهم تر، دقت بيش از حد او، نسبت 

هر وقت به عنوان يك استاد، اين حاالت و روحيه او را، به ياد مي . به مخاطبش بود

او با كمال سادگي، مهرباني و . استلي غرورانگيز و لذت بخش يآورم، براي من خ

در اتاق انتظارش به . بود هيك ربع قبل از من، به محل مالقات آمد. ذيرفتپحوصله مرا 

. اتاق كار او، وسايلي بسيار ساده داشت. ش بردراستقبال من آمد، و مرا به اتاق كا
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ي خود نظريه . ينم، خودش هم روي مبل كنار من، نشستشتعارف كرد، تا روي مبل بن

استاد، پس از اين كه . »نظريه ي بي نهايت بودن ذرات«را، براي استاد بيان كردم، 

ندين دفترچه ي بزرگ بود، نگاهي چبه ورقه هاي محاسبات من، كه . نظريات مرا شنيد

 . ت بدهيدصبهتر است، به من فر:تگفنكاتي را خواند، و لبخندي زد، و . اند اخت

 . سته يي چون او غير از اين هم انتظار نمي رفتطبيعي هم بود، از فرد برج« 

روفسور، پ:به من مي گفت او حبت مي كردم، وصمرتب  حدود يك ماه، با دستيار او 

 . غول مطالعه نظريه ي شماست، و عميقأ روي آن كار مي كندشم

وقتي به ديدار . من، با اينشتين تعيين شد بحث يك ماه بعد، وقت مالقات و جلسه بعدي« 

. مي كرد هگانيار صميمي تر بود، و با عالقه ي بيش تري به من سرفتم، برخوردش ب او

غول شدر طول اين يك ماه، خوب مرا م:وقتي دركنار هم قرارگرفتيم، با سادگي گفت

يم، وكرديد، به عنوان كسي كه در فيزيك تجربه يي دارد، بايد با شهامت به شما بگ

 . دور، علم فيزيك را در جهان متحول خواهدكرد نده يي نه چندانينظريه ي شما در آ 

حس كردم، . انتظار هر سخني غير از اين را، داشتم. باورم نمي شد كه چه شنيده ام«

اينشتين هم با لبخندي . خوشحالي نمي توانستم نفس بكشم ند، ديگر اززمانم برق مي شچ

 . درك كرده است كه زد، به نظرم آمد، احساس مرا كامال

ولي اين را هم بايد بگويم،كه ترتيبي كه در حال حاضر براي آن :اينشتين گفت «

 . دبايد روي آن بيش تر كار كني. نيست) متقارني(يمتريك سانتخاب كرده ايد، ترتيب 
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خود نشان داده بود، و  تين كمال دقت و حوصله را، ازشتا اينجاي كار، پروفسور اين« 

. كردن، آن بودكه باز هم مرا، رها ضوعمت جالب تر موقس. دور از انتظار من بود اواقع

نكرده بود، ارائه تحقيقات براي من،  نده من فكريدر، به آپمانند يك  ، اگر اوامسلم

او به دستيار خود، دكتر شتراووس دستور داد، تا آزمايشگاه . بسيار مشكل مي شد

تين، شهايي به امضاي اينايشان تلگراف . مجهزي براي ادامه ي تحقيقات برايم پيدا كند

به دانشگاه هاي مختلف پيشرفته، و معروف امريكا، براي يافتن آزمايشگاهي براي ادامه 

آزمايشگاه نور و (تيك پيشرفته اپيك آزمايشگاه . رفتگكار من زد، و نتيجه 

 . شيكاگو، با حضور من و انجام دادن تحقيقاتم، موافقت كرد هگاش، در دان)ديدگاني

  رينستون به شيكاگو مي رفتم، مدام در فكرپي آورم، در قطاري كه از به ياد م«

اين نظريه ي شما، در حال حاضر نظريه «:تگفروفسور اينشتين بودم، كه مي پگفته ي  

 »!زيبايي نيست

عر و در شيدم، اين زيبايي كه در آيات قرآن، يا در ديوان حافظ، يا شبا خود مي اندي« 

تين شبود، اين  ر غير از اينگا. حتما در فيزيك هم وجود داردعرفان ما ارزشمند است، 

بايد احساس آن زمانم را، اين طور بيان . ، تاكيد نمي كردضوعاين طور روي اين مو

كنم، كه من هم با فكر يافتن اين زيبايي ها بود، كه سفر كردم و تحقيقاتم را، ادامه 

 . دادم
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هم تر از هر چيز آزمايشگاه هاي متعدد و معتبر م. و، بسيار پيشرفته بودگشيكا هدانشكا« 

در خوابگاه . دمشغول به كار شرفته اپتيك، مشيپمن در يك البراتوار بسيار . آن بود

ل اتاق ثاز نظر وسايل رفاهي، م. ددانشگاه هم اتاق مجهزي براي اقامت، به من داده بودن

معلوم بود . اه باشدشگدانش نمي شد، اين اتاق در رآدم باو. يك هتل بسيار خوب بود

لي مهم و ينكته خ. دققين و اساتيد، فراهم كرده بودنحرمي مگلدكه همه چيز را، براي 

يك نمونه از آن مربوط به . ي تجهيزات آن بودگونچگحائز اهميت، آزمايشگاه ها و 

ت، ش، اين ميز كشوي كوچكي داداه به من داده بودنشگد،كه در آن آزمايشميزي مي 

كمال تعجب، چشمم به يك دسته چك  با يدم، وشكنجكاوي آن را بيرون كاز روي 

فورأ آن . هاي آن امضا شده استگ م، تمام بردبرداشتم، و متوجه ش اردسته چك . دافتا

ك را به چرا نزد پروفسوري كه رئيس آزمايشگاه ها و استاد راهنماي خودم بود بردم، 

 دهع بسيار مهمي اتفاق افتاضومو. مدمزاحم ش شيد استاد، كه بي خبرخبب:فتمگ او دادم، و

نده ما  وي ميز من جاشر قبلي بوده، و دركشگك مربوط به پژوهچاين دسته  ااست، ظاهر

هاي آن امضا شده است، يك  گه كردم، مواظب باشيد، چون تمام برضافو ا است،

 . دوقت كم نشو

، شما اه برايشگدان ك را،چاين دسته :پروفسور با لبخند تعجب آوري، به من گفت«

آزمايش ها،   امگنهر در گاست، تا ا كردهاه، آماده شگر دانگيدران گمانند تمام پژوهش

آن . بدهيد العاني هاي سازنده تجهيزات، اطپبه تجهيزاتي نياز داشتيد، بدون معطلي به كم



١٢٧ 
 

. ددهن، و بعد فاكتوري به شما مي دورند، و راه مي اندازنآها تجهيزات را، براي شما مي 

به . هيددپاني مي م، و تحويل آن كدشما هم مبلغ فاكتور شده را، روي چك مي نويسي

 . مي روند پيشتري،  يشاين ترتيب آزمايش هاي شما، با سرعت ب

بسيارخوب، ولي اين جا :رسيدمپايشان  از يح پروفسور، مرا شگفت زده كرد، وضتو«

 اگر كسي از! دسته چك استاشكالي وجود دارد، و آن امضاي چك هاي سفيد اين 

 :ك سوء استفاده كرد، شما چه خواهيدكردچاين 

، دولي بايد قبول كني. بله، حق با شماست :با لبخند بسيار آموزنده يي چنين پاسخ داد« 

رفتي،كه ما در سال بر اساس اين اعتماد به دست مي آوريم، قابل مقايسه شيپد درصكه 

 . ، نيستدتفبا خطايي كه ممكن است اتفاق بي

نكته يي ساده،كه متأسفانه ما . اين نكته، تذكر يك واقعيت بزرگ و آموزنده بود«

 . بت به آن بي توجه هستيمسورمان، نشدرك

مرا به  دور از مين پروفسورهدم، ديدم وب غول كارشوزكه در آزمايشگاه، مريك « 

نسبت به خودم  وقتي متوجه شد،كه من از طرز دقت او. مي كند هگانكلي غير معمول، ش

ما شآقاي دكتر حسابي،  :تفمتعجب شده ام، با لبخند بسيار جذابي كنارم آمد، وگ

آيا به دنبال چيزي مي  :قدر صورتتان شبيه به افراد آرزومند شده استچگي ها زتا

 ؟ي داريدصم گشته خاگ گرديد، يا



١٢٨ 
 

غول شه، من مبل :من كه از توجه پروفسور، تعجب كرده بودم با حالت قدرشناسي گفتم« 

مين، اگر هبراي . مجاورت ماده هستم از نور تجربه ي نظريه ي خودم، در مورد عبور

، از آزمايش هاي متعدد، روي مطال با عيار باال داشت شمشل ثيك فلز با چگالي زياد، م

ت كم تري به دست مي صفر رنتايج بهتري را د م، ودفلزهاي معمولي خالص مي ش

 . رزوستآوردم؟ البته اين يك آ

  ؟س چرا به من نمي گوييدپ :نيدن خواسته ام،گفتشبه محض  او«  

من با شمش آلومينيوم، ميله ي برنز، و ميله . آخر خواسته من، چيز عملي نيست :گفتم«

ي آهني تجربياتي داشته ام، ولي نتايج كافي نگرفته ام، و مي دانم كه دستيابي به خواسته 

 . ام، غير ممكن است

وقتي حرف هاي مرا شنيد، از ته دل خنده يي كرد، و اشاره كرد، همراه او  پروفسور،« 

پروفسور با لبخند و شوق، به خانمي . امديم هنخانه دانشگافبا پروفسور به اتاق تل. بروم

طال داد، و خداحافظي كرد، و  شكه تلفنچي وكارمند جوان آن جا بود، سفارش شم

وخي دارد، و سر به شي كردم پروفسور قصد من كه هنوز باورم نمي شد، فكر م. رفت

ساعت بعد، يعني   72در واقع . با نوميدي به تعطيالت آخر هفته رفتم. دسرم مي گذار

يادداشتي . روز دوشنبه كه به آزمايشگاه آمدم، ديدم جعبه يي روي ميز آزمايشگاه است

ميدوارم اين ا« :ي، روي جعبه قرار داشت، كه نوشته بودچهم از طرف همان خانم تلفن

يار سسانتي متر، با عيار ب  5سانتي متر، و با قطر   25، به طول )ميله ي طال(شمش طال 
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ا كرده ايد، نتايج بسيار خوبي براي كار تحقيقي شما، به ض، كه تقا  24بااليي به ميزان 

  ».دست دهد

روز  وشب . نده يي روشن،كارم را شروع كردميبا ناباوري، ولي با اشتياق و اميد به آ« 

حاال ديگر نظريه ام . مطالعه و آزمايش مي كردم، تا بهترين نتايج را، به دست آوردم

 . ده بودشسترده يي گ شكل گرفته بود، و مبتني بر تحقيقات علمي عميق و

ه دست ببعد از يك سال، كه آزمايش هاي بسيار جالبي را، با نتايج بسيار ارزشمندي،  

خرد شده، و تكه تكه را،كه هزار ) ميله(آوردم، و شمش طال  بودم، نزد آن خانم هآورد

نچي فنم تلخاجور آزمايش روي آن انجام داده بودم را، داخل يك جعبه، روي ميز 

خند پر مهر و اميدي، ب، مرا شناخت، و با لدبه محض اين كه، چشمش به من افتا. گذاشتم

بلي،  :پاسخ دادم افور ؟ديدوردست اقيقات خود، نتايج الزم را به حآيا از ت :رسيدپاز من 

ا آمده ام، كه شممين دليل نزد هبه . ده اموريان توجهي، به دست ااالي و شعنتايج بسيار 

، زيرا اين شمش، ديگر آن شمش اولي هستمشمش را پس بدهم، ولي بسيار نگران 

و برسيدم حاال  .ان دادمنششمس تكه تكه شده را، به او   ت، و در جعبه را بازكردم، وسني

بايد چه كاركنم؟ چون قسمتي از اين شمشي را، بريده ام، سوهان زده ام، و طبيعتأ 

خانم تلفنچي، با همان روي خوش، لبخند بيش . مقداري از طالها دور ريخته شده است

. براي ما مهم است ما،شمهم نيست، نتايج آزمايش  صالا :به من گفت تري زد، و

بودم، شمش را  همن كه به كلي متعجب شد. ، با من استشمشس دادن اين پمسئوليت 
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، ژرفوقتي با قدم هاي آرام، و تفكري . مدتم، و خارج ششداخل جعبه، روي ميز اوگذا

لت ترقي عاست، به خوابگاهم مي آمدم، به اين مهم رسيدم، كه  هتشاز آن چه گذ

تحقيقاتي مي  زمراكمين اطمينان خاطر، و احترام كاركنان هكشورهاي توسعه يافته، 

 ي، دانشگاهي و يا تحقيقاتي كارشما در يك مركز آموزشباشد و بس، يعني كافيست 

در  زمجموعه آن مراك ،ا تلفنچي باشيد يا استادشمكنيد، ديگر فرقي نمي كند،كه 

، و بسيار طبيعي است،كه وقتي دست يك ديشرفته، داراي احترام هستنپكشورهاي 

ات و يا تمام تجهيزات باز باشد، و داراي احترامي شايسته گري، در امر تحقيقشژوهپ

 . تشباشد، حاملي به جز توسعه علمي، در پي نخواهد دا

ه خاطرات صفحبركتشان، تنها دو  رپسال عمر   90شايان ذكر است كه، استاد در طول  

، و آن دو صفحه، ددر آوردن) اتوبيوگرافي(بار زندگي خويش را، به رشته تحرير  پر

ع نظريه شان، با پروفسور اينشتين، كه دراين جا، فامين جلسه دوم دهمربوط مي شود، به 

 :ما مي گذرانيمششمه يي از آن را، ازنظر 

، وقتي مي خواستم از متشبه پرينستون برگشتم، با تمام اطميناني كه به كارم دا امجدد« 

نيدن شه كسي را، براي چنمي دانستم اينشتين م، زيرا دار دلهره شدچ. نظريه ام دفاع كنم

ديگر در مرحله ي دوم دفاع،  والصچون ا. دفاع مجدد من، معرفي خواهدكرد تجريبات و

مجدد را، بر اساس ديدگاه هاي  فاعبايستي به طور طبيعي، يكي از افراد كرسي او، د

تعجب مالحظه  مالكدستم رسيد، با بهوقتي جواب درخواستم، . اينشتين، انجام مي داد
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اين  دنچهر. جلسه ي دفاعيه ي من شركت كند رپذيرفته،كه د شكردم، اينشتين خود

 د،برايم هيجان انگيز بو ضوعمو

ي فراوان، شويشمن با ت. از نظريه فرا رسيد اعسرانجام روز دف. راب امانم نمي دادظطولي ا 

گفتي ديدم اينشتين، شبا كمال . دوري در آن نشسته بودنژوارد اتاقي شدم، كه اعضاي 

قب برگشتم هم غرق شادي عبه . ر شده استضتز من حا فاعه دسبود، كه در جل شخود

ور مي زد، و ش، دلم درگر من به عنوان يك شاگشدم، و هم در فكر فرو رفتم، زيرا ا

يك ربع ساعتي را، زود تر به جلسه امتحان، مراجعه كرده بودم، پس معلوم مي شد،كه 

. احترام قائل بود گردشاشتز من، يعني  فاعتر از من، براي اين جلسه د اينشتين هم بيش

طاقت . ر نمي شده استضر نه زودتر از من، در جلسه حاگران بوده است، انگو يا حتي 

تر اطراف  شياوردم، دوباره از الي در، نگاهي به داخل اتاق انداختم، ولي اين بار، بين

ر يعني دعوت تعداد ديگري از وچيزي كه تعجب آور بود حض. كردم هگاناتاق را، 

ري گيدرينستون بود، كه آن ها هم در سمت پپروفسورهاي درجه اول فيزيك دانشگاه 

بي، كه در ذهن من نقش بست، اين . دنشسته بودن اعه دفساز اتاق جل نكته بسيار جال

، نشان اعر، در جلسه دفگيين دمحققنشتين با دعوت انديشمندان ويمهم بود، كه ا همسئل

 تفكر يعني به اين ترتيب، زمينه. ز ارزش داردغم  1بيش تر از   مغز 8كه داده بود،

يعني از يك طرف، . وري من ايجاد كرده بودئع تاگسترده تري را، اينشتين براي دف

احب انديشه و ارزش قلمداد كرده بود، و از طرف ديگر تفكر، و صاساتيد را، هم  رساي
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، و با اين نحوه ترتيب روشاو با اين . كافي ندانسته بود اري خودش صخشيري گنتيجه 

دارد، و نتبدادي سجلسه دفاع، ثابت كرده بود، كه به هيچ وجه، براي تفكر خود، روحيه ا

ركت كنند، و با مجموعه نظرات شش تري در يك مباحثه علمي، بياجازه مي دهد، عده 

به هر . شي خودصخشظر ني شود، و نه تنها با فكر و متخصصين، شاگرد او راهنماي

  ...دمش به من افتاچشحال، وارد اتاق شدم، باكمال تعجب، به محض اين كه 

سه جل درزيرا از يك طرف، مالحظه خود اينشتين، . طبيعي بود طراب من،كامالظبته ااا 

آن جلسه  در ش روفسورها، عالوه بر خودپ عع بود، از طرف ديگر، دعوت آن جمادف

بود، از يك سو، حضور آن ها قبل از ساعت مقرر، حتي قبل از من، به عنوان يك 

اساتيد به من به عنوان يك  ساير سوي ديگر، احترام اينشتين و در جلسه، از گردشا

از طرف ديگر، ابراز محبت بزرگ . د، در حدي كه همگي جلوي پاي من بايستنگردشا

و . دكنار دستش بلند كرد، و مرا به جاي او نشان ، ازاينشتين بود،كه آسيستان خود را

 هتشوري ام، در يك سال گذئله شروع كرد، از من سؤاالت مربوط به تحقيقات تصبالفا

 . را، پرسيدن

قبل،  هنكته بسيار شگفت آور اين بودكه، از نوع سؤاالت پيدا بودكه، او در طي يك ما 

تم، هستين شگفته است كه من پروفسور ايننو  هصفحه گزارش من را، خواند  300ا دقيق

و جالب تر از نكات ياد . دارمندانم گرعقل كل جهانم و نيازي به خواندن تحقيقات شا

سؤاالت اينشتين بود،كه معلوم بود با جمالت  عرين، با نوضحا رشده باال، آشنايي ساي
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ه اين س از طرح سؤال، توسط اينشتين مطرح كرد، كپتكميلي كه يكي از آن ها، 

 . ه گزارش من را، آن ها هم خوانده اندصفح  300مجموعه 

ساله، بزرگ ترين و مشهور ترين فيزيك دان جهان، در مقابل من   70-60يرمرد پاين  

. او لبخندي دلنشين، بر لب داشت. كه جوان بودم، تمام قد ايستاده، و ابراز احترام كرد

با اينشتين، همه ي آن مردان بزرگ  همراه. بودم هازخجالت قرمز شد. بود هخشكم زد

سالن در با آن كه . م كرده بودمگ دست و پاپم را. دم بلند شدنيالم فيزيك، جلوي پاع

 ه، آن قدر شگفت زدداحترامي كه مي گذاشتن ر آن ها ووچند صندلي بود، ولي درحض

دستيار پروفسور اينشتين، وقتي متوجه حال من شد، . بودم، كه نمي دانستم چه كنم هشد

كه در نزديكي خودش نشسته بود، به جاي دورتري هدايت كرد، و مرا روي  خود را،

و ا. آن قدر هول كرده بودم،كه حرف زدن هم يادم رفته بود. دندلي كنار خودش نشانص

نه فضا ابا حرف هاي دوست. سعي كرد، محيط را تغيير دهد اوقتي مرا مضطرب ديد، فور

آيا در  :رسيدپاز من  مثال. بت هاي معمولي مي كردمح. را، براي من صميمي كرد

به . جاي سردي است و اصالگخوب، بله شيكا :مي شد؟ گفتم و، بوديد هوا سردگشيكا

 :رسيدپكرد، و  رهاوسپس، اينشتين رو به يكي از پروفس. خصوص در زمستان ها

كرديد، ، تحقيق مي همين دانشگاهو و در گپروفسور، آيا در مدتي كه شما، در شيكا

ي هاي مخصوص، با پشم هاي طبيعي شوگوروشي هاي مخصوص، گمجبور مي شديد از 

؟ دوش هاي خود، درمقابل سرما، استفاده كنيگگوسفند، و فنر نگهدار، براي محافظت از
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وش ها هم گ. لي شديد بوديد، سرما خوچاره يي نب. بلي، بلي :او هم با لبخندي جواب داد

بعد اينشتين با لبخندي بسيار مهربان و چشماني . دهستنكه حساس ترين قسمت بدن 

آقاي دكتر حسابي، آيا روزها، بيش تر سرد مي :رسيدپ .سؤال جالب تري كرد. كنجكاو

و بعد . بيش تر سرد مي شد دب، البته شب ها، چون خورشيد نبوخ:گفتم شد يا شب ها؟

، براي خواب دصفر مي رس درجه زير  30البته بعضي از شب ها كه سرما به  :ه كردمضافا

وشي گيادآور مي شود،كه تمام اين وسايل، از(توبرقي استفاده مي كردم پراحت، از 

القمندان عپروفسور حسابي، براي بازديد   موزه ردر،ضرفته تا پتوي برقي در حال حاگ

 ).موجود، و بسيار جالب است

ي اين جا هوا سرد مي شود، وقت ابلي، اتفاق :پس اينشتين، با لبخند بيش تري ادامه دادس

آيا پتوي شما هم مثل پتوي برقي من، هنگامي . مين پتوها، استفاده مي كنمهمن هم از 

خير، مال من  :فتمگ ريزش را، از برق در آوريم؟پرما مي دهد، بايد گلي يكه خ

به هر حال، بعد از اين صحبت هاي . ترموستات دارد، و خودش خاموش مي شود

اح آزمايشگاه درشيكاگو برسيد، ضر معمولي و دوستانه، كمي هم از اوصميمانه، و بسيا

. ه با اين توجه وظرافت اينشتين،كم كم حالم بهتر شد، و به خود مسلط شدمصخال و

حاال وقت آن رسيده بود،كه به دستور استاد پاي تابلو بايستم، و از نظريه ي خود دفاع 

برو پاي تخته، اما اينشتين انسان  :دويگ ردش ميگطبيعي بود،كه هر استادي به شا. كنم

خره با حالتي بسيار مؤدبانه، از من باال. رمهري داشتپچشمان فوق العاده . ديگري بود
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اي تابلو برويد، ممكن است برايتان راحت پ، چنان چه دي كنيمآيا شما تصور  :رسيدپ

  تر باشد؟

قدر چاو « :با خود فكركردمده بودم، شادب متعجب  من كه از آن همه فروتني، مهر و«

من  ».كل سؤال مطرح مي كندشخواسته ي به اين روشني و سادگي را، به . مؤدب است

مدام با خود فكر مي كردم، درست . ، از استاد اجازه خواستم، و پاي تابلو رفتماهم فور

مين با عجله ي هر هبراي . ل اينشتين را، بيهوده تلف كنمثنيست، وقت انسان بزرگي م

ها  شتم، و آزمايشه بيش تر، معادالتم را،كه مربوط به نظريه ام بود، روي تابلو نوچ

سرعت من،  عجله و اينشتين كه از. وكارهاي انجام شده، و نتايج تحقيقاتم را، بيان كردم

اي تخته متعجب شده بود، بعد از دو يا سه دقيقه، با حالتي خاص از من پتن شبيان ونواز 

 :در عجله مي كنيچرا اين قد :رسيدپ

بايد نون جنابعالي، چدي منص ارزشمتشخگفتم آخر در برابر استاد برجسته، و  افور«  

 . استهلي بيش از اين حرف يارزش وقت شما، خ. وقت زيادي تلف كنم

دايي فراموش نشدني، ص، با چشماني پر از محبت، و با كمال فروتني، و اتين مجددشاين« 

 روفسورپشما  اين جا :دخير، اشتباه مي كنين !نخير :داد و با خونسردي بسيار، جواب

اگرد شها هربا يكي از د داريد، دفرض كني. هستم شما من شاگرد و ،3حسابي هستيد

                                                 
 مي پروفسور را ايشان بودند، قائل حسابي دكتر آقاي براي كه احترامي با اينشتين، پروفسور -1

  . شدند پروفسورا ي درجه اخذ به موفق جواني، سنين در حسابي، پروفسور ضمنا. نامند
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در اختيار  وقت من و همكارانم،كامال. كنيدنبه هيچ وجه عجله . دخود، محبت مي كني

 . شماست

قدر چ. ددني نبورباورك اصال. د بودشمنچقدر ارز. او مرا استاد خود، خطاب كرده بود« 

از . اين صفت هاي يك مرد ارزشمند و برجسته است. اينشتين، مؤدب و فروتن بود

آن روز نه تنها به بلند . كنم روازپمي خواستم . وست خود نمي گنجيدمپخوشحالي، در 

به  صرحصيات منوترين قله ي آرزوهايم، رسيده بودم، بلكه انسان بزرگي را، با تمام خص

  فكر مي كردم، . فردش، درك و احساس كرده بودم

 

 

بايد اقراركنم، كه اين جمله ي استاد، . ترين درس زندگي را، از او آموخته ام گبزر  

من فهميدم، وقتي انساني وجود ارزشمندي دارد، به . تمام عمر رفتارم را، عوض كرد

 . و فروتن نيز هست ضعهمان اندازه مؤدب، متوا

! يح مي دادمضتم، و توشك ساعت پاي تابلو، معادالت و نتايج كارم را، مي نواز ي بيش« 

ع من دعوت كرده بود، با دقت نظارت ااستادهايي، كه او براي جلسه دف راينشتين و ساي

اهي اوقات، گحتي . تندشذاگده را، به بحث مي شهاي مطرح  ضوع، و مودمي كردن

سؤاالت خود مرا منحرف كند، اينشتين فوري حس وقتي يكي از استادان مي خواست، با 

ع من اوقتي دف. ودنشع از دست من خارج ضومي كرد، و خودش پاسخ مي داد، تا مو
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اين . يمودكتر حسابي، به شما تبريك مي گ :تگفاينشتين، رو به من كرد، و . تمام شد

 . است اعنظريه ي شما زيبا، متقارن و قابل دف

كوماندور «ه كنم، بعد از اين تاييد اينشتين بود، كه نشان راشدر اين جا الزم است، ا« 

 . رفتگور فرانسه، به من تعلق ش، بزرگ ترين نشان علمي ك»ونورددواللوژيون 

بعد از آن همه سختي و مصيبت، حاال اتفاقات خوب و . لي رحيم استيخداوند عالم، خ« 

هاي سخت و دردناكي، در فكركردم، كه اگر روز. د، يكي يكي از راه مي رسيدنگبزر

و علي رغم خستگي و سختي ها، . ، و در همان حال با اميد تالشي كندشدي انسان باگزند

 . ايدشراه خود را ادامه بدهد، خداوند درهاي سعادت و خوشبختي را به روي او مي گ

شت مجدد گاين خاطره مربوط به باز! ر به خاطره يي اشاره كنمگشايد جالب باشد، ا« 

دانشگاه پرينستون استمن،  غول شاينشتين اجازه داد، در كرسي او م هدر اين دور. به 

امكان . كردمنمي  را، هم شحتي تصور. ددني نبوراين ديگر برايم باورك. تحقيق بشوم

پژوهش، در كرسي استاد مسلم فيزيك جهان، براي من در آن روزها، بهترين و 

گي هاي علمي و اخالقي، ژيو، با فرژاين آرزوي . رفته ترين، مقام علمي جهان بودشيپ

 . بود، كه خداوند نصيبم كرده بود گافتخاري بزر

 . يج ثروت و پست و مقامي نمي توانست، جاي يك لحظه آن را بگيرده 

تحقيقاتم در دانشگاه پرينستون، دركنار بهترين استاد جهان، و در  هدر همان دور«

عصركه از  وزرونه امكانات علمي و پژوهشي فراهم بود، يك گشرايطي كه همه 
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اه صداي شن ريزه هاي خيابان هاي دانشگاه، آگمي رفتم، ناخود هآزمايشگاه به خوابگا

دايي آشنا، از روزهاي خوش ص. م جابه جا مي شد، مرا به دوران كودكي برديكه زير پا

داي شن هاي دور ص. يچيدپوشم مي گردوله، دم اله قواچكودكي، و از خانه ي زير بازار

شنا آلي ين خآي، با گسال هداي شن هايي كه در چهار يا پنجاص. باغچه خانه كودكي ام

ه ي من است،كه در خارج بمانم، فيا اين وظيآ :مفتگبا خودم . مدمآانگار به خود . بودم

،كه در اين دانشگاه به من چه مربوط است؟ و دستم را در سفره ي خارجي ها بگذارم

من بايد به كشور . مريكايي را، با سوادكنمآمريكايي بمانم، و دو نفر يا دو ميليون نفر آ

و با . ريابمددست را در سفره خودمان بگذارم، و جوانان كشورم را . ردمگخودم بر

دانش فرار مي كنند، و درس نمي خوانن  . ، دعوا كنمدجواناني كه از علم و 

خاطرات كوتاه، . احساس بدي، به من دست داد. خودم، خجالت كشيدم يك لحظه از« 

همان جا . اما شيرين كودكي، در آن خانه با حياط شني، ياد وطن را، در من زنده كرد

 ».ردمگرفتم، به ميهنم بازگميم صت

  

  

  

  

  



١٣٩ 
 

ت ان باز    ا

به ايران آمدم، و اتاقي در خيابان مهدي خان، رو به روي بلورسازي، نزديك ميدان «

براي يافتن كار .يعني خودم، عمو و مادربزرگ شما كرايه كردم شاپور، براي سه نفرمان

حدود سه ماه .به هر اداره يي كه مراجعه مي كردم، مي گفتند ما به شما احتياجي نداريم

باز همان مشكالتي،كه در بيروت، با آن دست به .گذشت، و من هيچ كاري پيدا نكردم

نمي خواستم .اخت اجاره خانه بودمنگران پرد. گريبان بوديم، داشت خودنمايي مي كرد

و يك شب موضوع را به مادر ! مادرم را ناراحت كنم، اما باالخره دلم را به دريا زدم

 .گفتم، كه نتوانسته ام كاري پيدا كنم

 :خانم از من پرسيدند  

 :پس صبح مي روي شب مي آيي،كجا كار مي كني؟ گفتم -

باألخره مادرم «.مي گردم من دائم به دنبال كار.من هيچ كجا كار نمي كنم -

 :فكري كردند، و به من گفتند



١٤٠ 
 

 مادري دايي ي نوه عسگري، آقاي( السلطان نصر آقاي پيش بروي است بهتر -

او  دارند، نفوذ خيلي دارايي، وزارت در هم و كشور، عالي ديوان در هم كه ،)ما

 .كند مي توكمك به حتما و است، باز دستس 

 و دقيق مهربان، بسيار شخص .رفتم السلطان نصر آقاي نزد و كردم، اطاعت هم من« 

 تاثير تحت خيلي ام، كرده تحصيالتي چه دادم، توضيح برايشان وقتي .بود موقري

 :گفتند من به و قرارگرفتند،

 به است حيف معلومات همه اين با :بينداري راه آزاد كار يك روي نمي چرا -

 و مستقل كن درست خودت براي يي برو كارخانه بشوي، گرفتار دولتي كار 

  .باش

 :گفتم ايشان به«

  .دارد سرمايه به احتياج زاد آ كار -

 :گفتند ايشان«

 او از خواهي مي هرچه و پدرت، نزد زنيد؟ برو مي شما كه چيست ها حرف اين - 

 .باشد نبايد و سرمايه پول نگران ديگر دارد، كه ثروتمندي پدر چنين كسي وقتي .بگير

 مسائل و مشكالت و برو او نزد .است كشور ثروتمندان از السلطنه معز آقاي شما، پدر

 ايشان از و بگو، او به آزاد كار انداختن راه براي را، خود هدف و كن، بيان را خود

 .بگير كمك



١٤١ 
 

 يي تجربه با فرد راهنمايي گرفتم، تصميم بعد ولي نباشد، صالح شايد فكركردم، اول«

 اوضاع سال، همه اين از بعد شايد« :گفتم خودم به .بدهم را،گوش السلطان نصر مئل

 آن .برسد فرزندش داد به تواند مي بود كه طبيعي و بود، پدر باالخره« .باشد شده عوض

 سر به ييالق در ها تابستان و قشالق در ها زمستان تهران، اعيان يعني پولدارها، ها وقت

 خيابان بزرگ باغ در سال، فصل سه در السلطنه، معز آقاي زمستاني منزل .بردند مي

 بسيار هواي برد؛ كه مي سر به حسابي راه چهار تجريش، در را تابستان فصل و بود،

 هاي برج را، زيبايي همه ن آ جاي تا بودند، نكرده نابود را ها باغ هنوز و داشت، خوبي

 يفطر از .بود توچال نسيم عبور محل بيك، مقصود  ي دره زيرا .بگيرد سيماني زشت

 يي ويژه شهرت و معروفيت گذشت، مي جا آن از هم بيك، مقصود رودخانه چون

 .داشت

 سراغ به بردند،كه مي سر به تجريش در خود، ييالقي باغ در پدرم و بود، تابستان فصل« 

 آن كه را، تجريش تا تهران ي فاصله يعني بودم، راه در كه مدتي تمام .رفتم ايشان

 سال، همه اين از بعد شايد .كردم مي فكر خود با بود، هم طوالني نسبتا راهي ها وقت

 .داشتم پدرم ديدن براي دلهره، و كنجكاوي بين حالتي هم خودم .باشد شده خوب اوضاع

» .ببيند مرا خواهد مي دلش مسلما و هست، پدر باالخره« :كردم فكرمي خودم با دائم

 توانستم نمي همه اين با .است ديگري چيز پدري، احساس باشد چه هر كردم، مي تصور

                                                 
  مجلس روي روبه افسري، دانشكده محل فعلي، امام خيابان  ٤
  



١٤٢ 
 

 پل به ها، خيال و فكر اين با .كنم دور خودم از داشت، وجود ذهنم ته در را، كه دودلي

 باغباني، زدم در وقتي .رسيدم پدر منزل و حسابي، راه چهار بيك، مقصود تجريش،

 چشماني و متوسط قد و بود، رو خوش نسبتا و ميانسال مردي كه زاهدي، محمد حاجي

 .بازكرد رويم به را در داشت، گلگون يي چهره و خوش

  داريد؟ كار چه و هستيد، شما كي :پرسيد«

 اين البته .كردم معرفي معزالسلطنه آقاي پسر محمودخان، را خودم زمان، آن رسم طبق« 

 من ي لهجه و ،)اروپايي( مĤب فرنگي كامال من وكاله لباس كه كنم، اضافه بايد را

 شخص هر بلكه محمد، حاج تنها نه مسلما و بود، فرانسه و فارسي عربي، بين چيزي

 .كرد مي متعجب را، كمي ديگر

 جا همين :گفت .باشم كرده معرفي او، ارباب پسر را خودم من كه نشد، باورش «

 .صبركنيد

 و رفت، هرمي ام حوصله داشت ديگر كه( ساعتي نيم از بعد و رفت، و بست را در«

 بود،كمي كج دهانش و صورت وكمي تر جوان كه پدرم، پيشكار ،)شدم مي هم نااميد

 را در رسيد، مي نظر به و جوگر، و جست هوش و با زرنگ و بود، ريخته موهايش هم

 .بازكرد

 شما بله بله :خاص، گفت لبخندي با .تر محكم خيلي اما .كردم معرفي را خودم دوباره«

 بله :گفت فورا .بله بوديد؟ گفتم ازكشور خارج در باشيد، كه آقا پسرهاي از يكي بايد



١٤٣ 
 

 آقا فرزند پيداست، كه هم شما پهن ابروان از ضمنا .داد گواهي دلم شناختم، فورا من

 .راكناركشيدم دستم ببوسد، كه مرا گرفت دست !باشيد

 اين با .هستم شما نوكر) خان غالمعلي به معروف( عسگري غالمعلي من قربان، :گفت « 

 .كنم مي اداره را، السلطنه معز آقاي و كتاب حساب و كارها تمام ولي ندارم، سواد كه

 خدمت در .شنيده ام االوله، همدم خانم سركار و آقا از را، مطالبي شما درباره ي من

 .بياوريد تشريف .هستم

 .بود محتاط  و كشته كار خيلي بگويم است بهتر .است سياستمدار خيلي بود،كه معلوم«

 و داند، مي را چيزهايي  بروز نداد،كه كلمه يك كرد، مي راهنمايي داخل به مرا وقتي

 .است داده خبر پدرم، به قبال مرا ورود كه نگفت اصال

درِ  يك بود، و اتومبيل كالسكه عبور مخصوص سبز باغ، كه بزرگ چوبي در داخل از« 

 به دست با مرا .آمد مي سرم پشت از خان غالمعلي .شدم وارد من و شد باز كوچك

 كلماتي با مرتب .كرد راهنمايي داشت، قرار باغ وسط در اصلي، كه ساختمان طرف

 .داد مي نشان را، خودش پذيراي و خوب برخورد! فرموديد افراز سر! آمديد خوش مثل

 هاي پله باالي پدرم، رسيدم، ساختمان سنگي بزرگ هاي پله پايين به كه موقعي

 من، آمدن از خان غالمعلي توسط قبال كه بود، معلوم كامال.بود ايستاده منتظر ساختمان

 سيگاري و تن به شكوهي، با و زيبا بسيار روبدوشامبر ن آ روي و پيژاما .بود شده مطلع

 .داشت لب به



١٤٤ 
 

 شايد  خوشحالي، حالت با كردم، و سالم ديدم، را او ها پله پايين از كه اين محض به« 

 را پدرش  زيادي بسيار مدت فرزندي، كه هر معمول و طبق زده، ذوق بگويم است بهتر

 جواب كه اين از بعد .ببوسم را ايشان كه رفتن، باال ها پله از كردم شروع باشد، نديده

بگو بگو  :گفت سريع بسيار ولي ها، پله باالي همان از داد، سريعي بسيار و خشك سالم

  هنوز من آيي؟ مي باال چرا بگو؟ خواهي؟ مي بگوچه .محمود

 .بگو جا همان از .بينم مي خوب هم خيلي شنود، مي خوب گوشهايم 

 نزديك و آمدم، مي ايشان طرف به نبايد و .زدم مي را حرف پايين، همان از بايد يعني« 

 را خانه داخل به رفتن و ما، پله از آمدن باال اجازه من به كه ديدم چون .شدم مي شان

 او تا بگويم، هايم موفقيت از .كنم معرني تر، بيش را خودم است بهتر فكركردم نداد،

 .است خوانده درس فرزندش، ديگر و نيست، رو رو به معمولي آدم با كه بداند بهتر

 در صحبت به تندتند كردم شروع و كردم، ام تحصيلي هاي موفقيت به يي اشاره ابتدا«

 .مداركم مورد

 من، تحصيلي هاي از موفقيت آگاهي براي بايد، پدر مي عنوان به او بود،كه طبيعي«

 هاي موفقيت چه ها، سال اين طي كه بداند بخواهد و باشد، مند عالقه و مشتاق

 .ام كرده خوبي،كسب

از  بعد .دادم توضيح بودم، خوانده را كه يي تحصيلي رشته هاي برايش كردم شروع« 

 ديگر و كرد، اخمي .رفت درهم اش چهره پدرم ديدم تحصيلي، ي رشته سه يا دو گفتن



١٤٥ 
 

 سيگاري را كه دستش بلندي، نسبتا صداي با .بدهد گوش هايم حرف به نكرد حوصله

 چه هر .يي كرده كه يي كرده تحصيل :وگفت كرد بلند من طرف به بود، انگتش بين

 مگر .يي خوانده خودت براي يي؟ خوانده درس من براي مگر .يي خوانده يي، خوانده

 !است زياد برايت هم اين ها از يكي شوي؟ دهر ي عالمه خواهي مي

 ها حرف اين جاي اصال بلكه ام، نكرده خوشحالش تنها نه دريافتم، تعجب كمال با«

 مي مطرح را، ام اصلي ي خواسته رفتم مي مطلب اصل سراغ به سريع، خيلي بايد .نيست

 افتاد، خان غالمعلي به چشمم .ندهند راه مرا ديگر بدهد، دستور بود، ممكن چون .كردم

 بود، كرده راكامال خم سرش .بود كرده جمع سينه جلوي احترام، حالت به را دستش كه

 خجالت البته، و .است شده شگفت زده او هم رسيد،كه نظرم به .بود شده عرق خيس و

 افتاده سكته حالت به كرد، تعريف برايم هم بعدها  كه خودش، قول به و .بود كشيده هم

 .بود

 شدم متوجه و كردم، بررسي بنده :دادم ادامه طور اين و كردم، عوض را صحبتم فورا« 

 و مادرم خودم، تا بيندارم راه خودم براي آزادي، كار توانم مي سرمايه قدري با كه

 در مطبي بتواند برادرم، كه موقعي تا يعني .كنم اداره بيفتاد، راه كارش تا را برادرم

 به تومان  800 تا بفرماييد، موافقت جنابعالي كار، اين دادن انجام براي .بازكند تهران

 بري، چوب ي كارخانه يك اين پول با بدهيد، قرض من به مختصر، سرمايه يك عنوان

 نجارها و ندارد، وجود بري چوب ي كارخانه جا اين در چون كرد، خواهم درست



١٤٦ 
 

 كار به و يد، آ در نمي صاف الوارها برند، مي) دوطرفه( مشاء اره با را، الوارهايشان

 روسيه از را، نيازشان مورد چوب هستند، مجبور نجارها و تجار .خورد نمي كاري فرنگي

 را كارخانه اين اگر و آيد، در مي گران برايشان وارداتي، هاي چوب اين .كنند وارد

 به كارخانه، اين هاي چوب قيمت قطع، طور به كنم، اندازي راه سرمايه اين با بنده،

 خواهد رونق، كارخانه اين وكار آمد، خواهد در روسي چوب از تر ارزان مراتب

 ميزان هر با را، جنابعالي مرحمتي پول اين سال، يك مدت ظرف شاءاهللا ان بنده .گرفت

 .گردانم برمي شما به كنيد، تعيين كه سودي

 ازكجا من :زد فرياد بلند صدايي با من، هاي حرف شنيدن محض به السلطنه، معز آقاي«  

 روي من كني، مي خيال داري؟ برنمي سرم از دست چرا :بدهم تو به بياورم، تومان  800

 !ديدي؟ سبز باغ در جا اين آمدي باز ام؟ نشسته قارون گنج

 .ريخت فرو دلم .رفت سياهي چشمانم .شد ساختمان وارد و كرد، من به را پشتش و«

 »؟...سال همه اين از بعد است، ممكن مگر

 از و بودند حيات قيد در. ش.ه 1333 سال تا السلطنه، معز آقاي كه است، ذكر به الزم 

 .بودند برخوردار مرفهي زندگي

 :گفتند من به خطاب پدرم 



١٤٧ 
 

خوب  نمره يك خواهرت يا شما وقتي و ببين، كن يي مقايسه جون، بيژي آقا -

 پدر يك شود مگر مي .شويم مي خوشحال چقدر مادرت،و  من گيريد، مي

 باشد؟ مهر بي قدر اين فرزندانش، به نسبت

 .نيست من كنار خان غالمعلي شدم متوجه بروم، باغ در طرف به تا برگشتم، وقتي«

 او حتي كه بود، معلوم .است رفته من از كنار اوكي نفهميدم، اصال .كردم تعجب خيلي

 بد حالم قدر آن شايد هم طرفي از .بايستد نتوانسته است،كه كشيده خجالت قدر آن هم

 و انداختم، پايين را سرم .نبود تاملي جاي هيچ ديگر .نشدم او رفتن متوجه اصال كه بوده،

 دركوچه، ونزديك رفت، مي گيج سرم .بروم راه توانستم نمي .رفتم باغ در طرف به

 كاج درخت يك به شدم، مجبور رفت، كه سياهي چشمانم قدر آن باغ، آالچيق پشت

 تكرار دارد، باز بيروت آياگرسنگي« :گفتم مي خود با .بنشينم آن پاي و بدهم، تكيه

 گرسنگي نهايت در و خانه اجاره بدتر آن از ...خانه خرج بگويم؟ چه مادرم به :شود مي

 :كنيم جمع غذا جاي به را، ها كوچه دور خشك نان بايد دوباره آيا» كاركنم؟ چه را،

 خانه، خرج كمك براي و گرفتم، مي برق مهندسي پاريس در كه موقعي مثل آيا

 :كنم شروع را، كارها همان دوباره بايد حاال بودم، گرفته ياد تاكسي رانندگي

 باالي بود، را گرفته دستش كه پسري با باغبان، محمد حاج آمدم، كه خودم به وقتي 

 حضرت بودم، نشنيده من روشن ما چشم آقا :گفت آرامي لحن با و بود، ايستاده سرم

 همبازي خان، كه مهدي آقا بجز ،)بود من پدر معزالسلطنه منظورش( مو سلطنه آقا



١٤٨ 
 

 دانسته او مي كه گفت، من به غالمعلي ولي دارند، ديگري پسر است، من اسماعيل پسر

 شميران اهل يعني( هستم شمروني من داد، كه ادامه و بعد هستيد، در خارج شما كه

 .كنم مي كار پدرتان بعد و شما بزرگ پدر خدمت در كه است، سال هاي سال ).هستم

 آقاي مرحوم حوض كنار باغچه، جلوي يعني شما سر پشت در درست آيد، مي خاطرم

 اتفاق به است، حسابي علي آقاي منظورم تان، پدربزرگ معزالسلطان الملك، يمين حاج

 در باغ آوردند، مي تشريف) حسابي عباس آقا حاج( معزالسلطنه آقاي جناب پدرتان،

 چشم كه اين محض به كه بودند، باز دل و دست  قدر آن ماشاءاهللا ماشاءاهللا .كنند گردش

 مشت يك كردند، مي شان مبارك جيب در را دستشان افتاد، مي من هاي بچه به شان،

 باغچه توي پاشيدند، مي شان مبارك دست با و آوردند، مي در نقره و طال پول اشرفي،

 همه از كه اسماعيل، اين .بردارند و كنند پيدا را ها آن تا دويدند، مي من هاي بچه و

 .بود شده بد حالم چقدر داند مي خدا« ...و بود، تر زرنگ و تر بزرگ من هاي بچه

 و كند، صحبت پدربزرگم و پدر دلبازي و دست از خواست مي محمد، حاج واقع در«

 و پدر جور از كه است بوده سال هاي سال دلم من كه دانست نمي او اما .كند شاد مرا

 جايم از .نبود صحبتي هيچ جاي ديگر است، شده خون وحشتناك واقعيات بسياري از

 با صفاي بسيار هاي باغ كوچه از .آمدم كوچه داخل به و كردم، خداحافظي شدم، بلند

 هاي قطره آب، بخش آرام صداي و گذشت، مي آن وسط از هم آبي جوي كه جا، آن

 آرام مرا گرفته، آتش دل ها بلبل ي چهچهه و گذشتم مي كرد مي همراهي مرا، اشك
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 كرد، مي نوازش را صورتم گذشت، مي بيگ مقصود دره از كه توچال نسيم و كرد، مي

 :كردم مي زمزمه را شعر اين خود، خاطر تسالي براي داد، مي دلداري من به و

  خويش بخت شهر اين در ايم ماآزموده 

  خويش رخت ورطه اين از بايد كشيد بيرون

 ساعت كردند؛ نگاه شان ساعت به عجله با .اند شده خسته كردند، احساس ناگهان پدرم 

 عينك .بود گذشته خيلي هميشگي، موعد از .داد مي نشان را، شب از نيمه بعد نيم و دو

 :وگفتند كردند، من به رو و زدند، چشم به را شان

 صبح تا كني، استراحت بايد هم شما .بخوانم هم آلماني بايد تازه .شد دير خيلي -

 .برسي درست به

 .شديم مي خسته دو، هر اين از بيش 

 شان بوسه غرق شدم، بلند جايم از .رسيدند مي نظر به دلشكسته، و متاثر كامال پدرم، 

 اتاق از و كردم،  خداحافظي .شد شادي از پر عميقشان، نگاه و مهربان چشمان .كردم

 .آمدم بيرون پايين، نشيمن

 .زد مي موج وجودم، در شادي و اندوه .داشتم خاصي حالت رسيدم، اتاقم به وقتي 

 گريست، مي چشمم يك معروف قول به .شد مي چيره من بر غريبي، افكار و احساسات

 تنهايي، وجود با كه انساني به .انديشيدم مي پدرم افتخارات به !خنديد مي ديگرم چشم و

 .كند تسخير را، جهان فيزيك كرسي ترين بزرگ توانست مي نزديكان، نامهرباني و
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 رسد، چه نداشتم، صبر هم شب فردا تا .بود كرده اشغال را، تمام ضميرم پدرم، سرنوشت

 .داشتند اعتقاد قرار، و قول به پدرم اما .بعد هاي شب به

 بغل ميز دركنار خودم، جاي در شب  10 موعود، ساعت سر رسيد، فرا هم ديگر شب 

  .ديدم خوشحال را شان چهره .كردم سالم و نشستم، پدرم مخصوص صندلي

 :گفتند پدرم .بود شان دست در حافظ  ديوان قديمي ي نسخه 

 با هم امشب .زد را آخر حرف ديشب .زند مي را حرف بهترين حافظ، هميشه -

 .كنيم مي شروع او،

 را، سرشان و بودند، برداشته را شان عينك كه طور همان .گشودند را، حافظ ديوان پدر 

 :وگفتند زدند، دلنشيني بسيار لبخند بودند، برده كتاب توي

 :گويد مي است، شناخته خوب را ما هم حافظ -

  مپرس كه ام كشيده عشقي درد 

  مپرس كه ام كشيده هجري زهر 

  كار آخر و جهان در ام گشته

  مپرس كه ام برگزيده دلبري

  درش خاك هواي در چنان آن

  مپرس كه ام ديده آب رود مي

  خويش گدايي دركلبه تو بي
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  مپرس كه كشيده ام هايي رنج

 پشت از و زدند، چشم به را، شان عينك و كردند، بلند كتاب روي از را، سرشان بعد 

  :گفتند آميزي طنز لحن با و انداختند، من به عميقي بسيار نگاه عينك،

 اي؟ نشده خسته آيا .دهم مي پاسخ شما، سؤال يك به من است،كه شب چندين -

 :گفتم

  ساعت، به ساعت باوركنيد كنيد، مي فرمايشي چه داريد، اختيار باباجون، -

 از و تر عجيب عجيب، از شما زندگي سرگذشت .شوم مي وكنجكاوتر تر حساس 

 باز بكشد، طول هم سال صد ها، شب اين اگر كنم، مي فكر .است تر شنيدني شنيدني،

 خاطرات امروز تا كه هستيد، محجوب و مهربان چقدر شما .دارم را اشتياق همين من

را  شما سرنوشت تا آمد، مي شب هر بود، زنده حافظ اگر! بوديد نگفته برايم را، خود

 براي را، الگو تا بهترين سرود، مي شما براي هم، شعر ديوان يك بسا چه و كند، گوش

 .بگذارد جا به ما، ايران فرزندان

  را، كاره نيمه ماجراي داستان پر يك شنيدن و اشتياق آرزو كه يي بچه مثل بعد 

  :داشته باشم،گفتم 

  رفتيد »بزرگ بزرگ« پيش از وقتي بگوييد،كه حاال است بهتر باباجون، -

  كرديد؟ چه منزل، 

  يك را، بزرگ بزرگ اسم چون بدهم،كه توضيح را نكته اين دوباره نيست، بد 
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 وقتي ما، انتخاب به احترام براي پدرم ادا كرديم، بزرگمان پدر براي خواهرم، و من بار 

 .بردند مي كار به را اسم اين بوديم، خودمان در جمع

  :گفتند پدرم 

 .داري خوبي حوصله شما نظرم به  -

 مادرم .بود شده شب ديگر .رسيدم خانه به آمدم، بيرون پدرم منزل از كه اين از بعد« 

 من از قدر آن .هستم ناراحت خيلي من شدند،كه متوجه فورا ديدند، مرا چهره وقتي

 .گفتم برايشان را،  ماجرا تمام تا شدند، جويا را ام ناراحتي علت و كردند، سؤال

 :بسيار،گفتند ناراحتي با مادرم«

 .رفتي مي السلطنه معز ديدن به من، با مشورت بدون نبايد شما -

 .فرستاد جا آن مرا، نصرالسلطان آقاي -

  :دادند جواب عصباني، كمي حالتي با مادرم،«

 فردا است، بهتر .كردي مي مشورت من با بايد صورت، هر در.كند نمي فرقي -

 مي هركاري كه بخواهي، او از من، طرف از و بروي، نصرالسلطان نزد باز صبح

 .بدهد انجام برايت تواند،

 پدرم و من مالقات ي نتيجه فورا ايشان .رفتم نصرالسلطان آقاي ديدن به وقتي روز بعد،«

  .شد ناراحت العاده فوق دادم، توضيح برايش وقتي .پرسيد را،
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 پدرم، مهري بي خاطر به السلطان نصر آقاي كه گويم مي برايت بياوري، يادم بعد اگر«

 .او، گرفت از انتقامي چه ما به نسبت

 است ممكن جايي، كه ترين تخصصي و ترين فني فكركردند،كه نصرالسلطان آقاي« 

 مي اكنون كه جايي .است عامه شوارع و طرق وزارت بخورد، دردشان به من تحصيالت

 در نصرالسلطان، آقاي توصيه به مراحلي، طي از بعد باالخره .ترابري و راه اداره گويند،

و  دادند، من به تفنگچي سه و االغ پنج كار شروع براي .شدم پذيرفته وزارتخانه اين

 راهي بنابراين .كني برداري نقشه را، لنگه بندر به بوشهر راه و بروي، بايد كه گفتند

 رسيدم، قم به وقتي .دانستم نمي راه هايش، و منطقه آن از چيز هيچ كه شام، سفري

 خاطر به و بود، شهركوچكي .بود آمده شهر، اين به بازديدي براي هم وزير نخست

بود،  داده خبر وزير نخست به هم كسي .بود كنترل تحت چيز همه وزير، نخست حضور

 ايشان خدمت به و فرستاد، من دنبال .است آمده جا آن به هم، معزالسلطنه پسر كه

 ماموريتم از بعد و تحصيالت، از وقتي .بود دقيقي بسيار و موجه شخص .رسيدم

 و تحصيالت، ميزان اين با شخصي براي بدانم، خواهد مي دلم :وگفت شد پرسيد،كنجكاو

  :اند داده خرجي چقدر ماموريتي، چنين براي

 به و شد، انجام ماموريت بعدكه تا اند، بسته قراردادي من با ولي .فعال هيچي :گفتم«

 به و بود، كرده قرض راه وزارت از برادرم، كه وجهي بابت تومان،  700بازگشتم، تهران

  .بدهند من به تومان  200 و كنند، بود كسر آمده بيروت
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 اين كه، اين فرض به خوب :پرسيد من از نگران حالتي با و شد، متعجب وزير نخست«

   شود؟ تامين بايد ازكجا شما، سفر طول مخارج ولي .باشد طور

  مركز به تلگرافخانه، از توانم مي بخواهم، خرجي اگر اند گفته :دادم پاسخ«

  .بفرستند برايم پول تا بدهم، اطالع 

  فقط كه داني نمي شما مگر ازكجا؟ !تلگراف:داد ادامه متغير حالتي با ايشان«

 راه جا آن هم را كس .است بوشهر در هم آن و دارد، تلگرافخانه انگليس قنسولگري 

 كرده خيال تازه .ميري مي از گرسنگي برسي، جا آن به شما تا آن، بر عالوه .دهند نمي

 نمي ها اين كه نفهميدي، شما چطور رسد؟ مي دستت به پول زدن، تلگراف وجود با يي

 شر از كه اند، فرستاده سفر اين به را شما و باشد، سرشان باالي مهندس كه اند، خواسته

 با جا همين از كنم، مي توصيه شما به من كه داد، ادامه بعد و بشوند، خالص شما

 مشاور، صورت به وزيري نخست در من، دفتر در و بازگرديد؛ تهران به من، كاروان

 قراردادي بنده آخر گفتم .كنيم استفاده تر،  بيش شما معلومات از ما تا كنيد، خدمت

 تجربه بي و تر ساده من ديد وزير، كه نخست .رفتاركنم آن خالف توانم نمي و دارم،

 .ندارد يي فايده فهميد چون نزد، حرفي مورد اين در ديگر هستم، ها حرف اين از تر

 مملكت احوال و اوضاع حتي من ديد وقتي بود، دلسوزي و مهربان بسيار شخص اوكه«

 من و عادات روحيه به نسبت هستم، دنيا طرف آن و هواي در حال و دانم، نمي را

 ولي بگيرم، را راه خرجي از او من اقال كرد، تالش خاصي ي عالقه و با شد، كنجكاو
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 روز عقب سه را سفرش من خاطر به بگويم،كه است جالب .روم نمي زيربار من ديد

 دويست شد، موفق وباالخره كرد، مي صحبت من با دائم روز، سه اين طي در .انداخت

 برابر در من وقتي آورم، كه مي خاطر به .بدهد من به الحسنه، قرض عنوان تحت تومان

 تعجب من سادگي از و گرفت، مي اش خنده كردم، مي انكار پول قبول براي او، اصرار

  ».كرد مي
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ره دا ی    گ 

سال طول سفر پر ماجرايي بود، و دو . با آن پول راه افتادم، و ماموريتم را آغاز كردم«

گاهي قبايل محلي ما را، دستگير مي كردند، و سؤال مي كردند، كه چرا به اين . كشيد

جا آمده ايد؟ به ياد مي آورم، يك روز از كنار صخره و دره يي عميق، عبور مي 

عده يي از يك عشيره ي محلي برسرمان ريختند، و دستهايمان را بستند، و ما را . كرديم

وقتي . من هم درست نمي توانستم فارسي حرف بزنم. بردندنزد رئيس عشيره خود 

داشتم درك . فارسي حرف مي زدم، لغات عربي زيادي در گفتارم بود، و لهجه ي عربي 

  . جمالتم كار ساده يي نبود

خيلي خصوصي برايت مي گويم، كه من هميشه فرانسه فكر مي كردم، و فارسي حرف « 

  . مي زدم
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 در زيادي، اشكاالت او، با جواب و سؤال موقع زدم، مي حرف عشيره رئيس با وقتي« 

 آمده جا اين به چه براي: گفت مي او شدم، كه متوجه حال هر به. داشتم مقصودش فهم

  ايد؟

 برداري نقشه براي. هستم مهندس من: اوگفتم به درستي، و سادگي در كمال هم من «

 حال به كه اين اساس بر طرق، وزارت برم، مي تهران به را ها نقشه. ام آمده جا اين

 سفر اين در و بودم، آورده خود با از خارج كه ميوه نمك مقداري و با افتاديم، مرگ

  . پيدا كرديم نجات بود، همراهم

 بسيار شخصيتي بود، تنگستان اهل و بود، بد خيلي حالش كه همراهانم، از يكي«

 در است، زندگيش آخر شب كرد مي فكر و بود، اغما در كه شبي. داشت سلحشور

 با بعد ببرم، دهانش جلوي را سرم كرد، اشاره بود، من زانوي روي سرش كه حالي

 بياوريد، مرا 5قداره كنم مي خواهش: شد گفت مي شنيده زحمت با كه ضعيفي، صداي

 تنگستاني مرد يك براي قداره، بي مرگ چون. نميرم قداره بدون تا ببنديد، من به و

  .است ننگ

                                                 
 سينه و شانه روي از است،كه مانندي كمربند چرمي حائل قطاره، يا قداره از منظور نوشتار، اين در  ٥

 بتواند شكارچي، يا رزمنده تا شود، مي منتقل بدن، پهلوي در و گذرد مي پشت از كرده، عبور
 به قداره، لغت، در اما. دهد جاي آن دم فوري، و سهل دسترسي براي را، خود تفنگ هاي فشنگ
   .شود مي گفته قمه يا شمشير مانند سرد، اسلحه نوعي

 دارند، اختيار در قداره يا قطاره قداره، به راجع تري دقيق اطالعات عزيز، خواندگان چه چنان 
   .برسانند 8 پالك حسابي، راه چهار تجريش، تهران، :نشاني به نويسنده، اطالع به است، خواهشمند
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 ملي، عرق همين كه فهميدم عمال. كنم نمي فراموش را، خاطره اين وقت، هيچ من «

 خلق ما تاريخ درهايي  اسطوره چنين باعث شده است، ها، آن عميق تعصب و شجاعت

 خطرناك راه گفتند، مي ها محلي و برويم، خواستيم مي مسيري از گاهي. باشند كرده

 قبيله يك ديديم مي كرديم، مي دنبال را راه ماه،كه يك از بعد. كنيد اتراق بايد است،

 را، ها مرده بدن. اند كرده غارت را، اموالشان و مال و اند، بريده سر ها راهزن را،

  .بودند خورده الشخورها

  .كند مي ناراحت خيلي مرا، هميشه كه تصاويري«

 رسيد، مي درخت يك به بيابان، فالن طي از بعد مثال گفتند، مي ما به ها محلي گاهي«

 مي درخت  آن به وقتي ولي... و بپيچيد، سمت فالن و به كنيد، عوض را راهتان وبعد

 مالحظه ترين كوچك بدون رهگذر، هاي كاروان ديديم، مي تاسف كمال با رسيديم،

 ديدم مي وقتي خوردم، مي افسوس. سوزانده اند و اند بريده را، درخت آن يي

 آن، حفظ براي تاريخ، طول در و دارد، احترام و ارزش قدر اين درخت كه دركشوري

  .شود مي اعتنايي بي  آن به طور، اين حاال است، شده سفارش قدر اين

 سازند، مي  برج آن جاي به و كنند، مي رآنابود ها باغ امروزه كه كساني، مثل درست«

  . بسازند جديد،  سبز فضاي با را جديد شهر و بسازند، بياباني در را برج كه اين جاي به

 2 از بعد  خالصه. كرديم مي تهيه سختي به را آن و بود، ناياب خيلي مسير اين در غذا« 

 ميز روي را، ها نقشه وقتي. برگشتم تهران و به كردم، هرطور بودكامل را، نقشه سال 
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 و بود،گذاشتم فرستاده ماموريت اين به را، ما خودسر راه، كه وزارت معاون بيات، آقاي

 جا اين است، جاده شيب جا اين مثال دادن، كه توضيح به كردم شروع اشتياق و شور با

 دو ايشان. است شده تهيه اشل اين با ها اين است، گذاري فاصله جا اين است، ارتفاعات

 من به نگاهي بعد و كرد، ها  نقشه به نگاهي اول. نكرد حوصله تر، بيش دقيقه سه

 كاغذها روي يي، برگشته حاال  و يي، گشته خودت براي يي رفته است سال دو: وگفت

  !يي؟ گذاشته من  جلوي يي آورده يي كرده خطي خط را،

. داد نمي  گوش هايم حرف به. بود بيهوده بدهم، را الزم فني توضيحات هركاركردم،«

 اثري هيچ. كردم تعريف را و اشل مقياس گفتم، گذاري فاصله از گفتم، جاده شيب از

 به. فهميد نمي را، كار علمي اين معني او اصال. كنم مي تلف وقت دارم، فهميدم. نداشت

 از و است، وزارتخانه عمليات خودشان قول به يا اجرايي، معاون كه ايشان«: گفتم خودم

 كاري بايد فكركردم،» .مجموعه اين كاركنان بقيه حال به واي آورد، نمي در سر نقشه

 راهروهاي و ها پله راه در و رفتم، طرف آن و طرف اين به قدر آن. بدهم انجام

 به را خودم روز باالخره يك و كردم، پيدا را وزير عبور مسير تا ماندم، منتظر وزارتخانه

 چپ چپ مرا و بود، شده من متوجه وزير، معاون كه حالي در. رساندم وزير راه سر

 ها پله تندتند او با كه حالي در. رفتم جلو سرعت به و زدم، دريا به را دلم. كرد مي نگاه

 خواست، مي وزير كه هنگامي درست و رساندم، وزير به را خودم كردم، مي طي را

 اصال قابل قبلم دو سال با فارسي،كه صحيح بسيار لهجه با بشود، اش كالسكه سوار
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 دهي يا روستا هر در برداري، نقشه ماموريت سال دو اين تمام در چون -نبود  مقايسه

 چون و كردم، مي فارسي اصيل درست لغات آوري جمح به شروع شدم، مي وارد

 هم كم محلي،كه باسواد افراد كمك به و كردم، مي هم يابي ريشه بودم، بلد اتيمولوژي

خوب تمرين كرده بودم، و آرزو داشتم روزي بتوانم براي تمام لغات  را فارسي نبودند،

 ادامه سال  70از  بيش را كار اين استاد البته كه( كنم پيدا فارسي معادل علمي جديد،

 يك شما كه وزير، آقاي حضرت: گفتم و صراحت سادگي وزير در كمال به - )دادند

 مهندس يك حتي وزارتخانه، اين در چطور داريد، راه وزارت مثل تخصصي وزارتخانه

  بخواند؟ را بتواند نقشه نداريد، كه

 را، ماجرا من داد كه اجازه و شد، بود،كنجكاو كرده تعجب من صراحت از اوكه«

 گفتم، مي را واقعيات من كه اين از بودند، وزير دوروبر كه كساني. بدهم شرح برايش

  . شدند ناراحت

 از بايد بخواهيم، مهندس اگر دانيد؟ شما نمي: گفت من ي خواسته جواب در وزير«

 جوابش در فورا«. نداريم اختيار در كافي، پول و بودجه كار اين براي و بياوريم، فرنگ

 را شود، كار مي اتاق يك مثل درجايي. خواهد مي جا فقط خواهد، نمي پول آقا: گفتم

  . كنم مي تربيت برايتان بخواهيد، مهندس هرعده كه اتاق، يك در من. كرد شروع
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. است شده  متعجب هم و مند، عالقه هم من هاي حرف مورد در وزير آمد، مي نظر به« 

 بيات آقاي همان به و كرد، نگاه من به تعجب با. كرد سؤاالتي تحصيالتم، و سوابق از

  .بدهند من به اتاق يك تا داد دستور و روكرد، معاونش

: نوشتم آن روي و. كوبيدم اتاق باالي و كردم، درست تابلو يك بالفاصله، هم من«

  ».طرق وزارت ايران، مهندسي ي مدرسه«

. شود مي تر جالب خيلي ماجرا جا، اين از. بود ايران، در مهندسي ي مدرسه اولين اين«

 را، دروس همه خالصه... و برداري نقشه رياضيات، شيمي، فيزيك، بودم، واگرفته اتاق

 نفر يك حتي داشت، هم استادي و بود افتادم راه كالس،. كردم مي تدريس خودم بايد

 مدتي. بشود مهندس و بخواهد بنشيند، در كالس بيايد كردم، كه پيدا نمي دانشجو

 بدهم درس نشاندم، مي را او تا بود، پيرمرد هم او مدرسه، اين فراش و بودم من گذشت،

 دير تا بايد و بكنم كاري اند، نگرفته من از را اتاق همين تا فكركردم،. برد مي خوابش

 اين كسي، كه دريافتي حقوق براي تفاوتي، يك بايد رسيد، نظرم به. كنم اقدامي نشده،

 قايل راه، وزارت استخدام در ندارد، خاصي تحصيالت كه وكسي كرده، طي را مدرسه

  . شد

 تعجب كمال در. كردم مالقات تقاضاي وزير، ديدن براي دوباره و زدم، دريا به را دلم«

 فراش، همان كه را خودم تقاضاي و رفتم، ديدنش به وقتي. داد وقت من به فوري، خيلي

                                                 
  طهماسب امير مرحوم  
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 طرق وزارت در استخدام براي معمولي، افراد كه: اوگفتم به بود، داده ياد من به را راهش

 مي موافقت وزير، جناب آيا كه پرسيدم و شوند، مي استخدام حقوقي پايه تومان  40 با

 تومان  80 يعني آن برابر دو باشد، شده مهندس مدرسه اين در كه شخصي كه كنند،

  بگيرد؟ حقوق

 دريافتي مورد در را، دقيقي محاسبات بود، دلسوزي و آگاه بسيار شخص وزير، كه«

 خودش پيشنهاد به بعد و تومان،  800 شد آورد، كاغذ روي فرنگي، مهندس يك هاي

  .پذيرفت استخدام، هنگام ايراني مهندس براي را، تومان  400 ي پايه

 در ايران، در  هايي شخصيت چنين وجود شدم، متوجه بعدها. نبود باور قابل برايم اين«

 را، كشور پيشرفت و حفظ موجبات و است، سازنده و ساز كار اعتنايي، بي هزاران برابر

  .آورند مي فراهم خوبي به

 اتمام از بعد. آمدند شدن، مهندس براي داوطلب نفر 11 شد، اعالم موضوع اين وقتي«

 موضوع همين از. رسيد نفر 28به  بعدي، داوطلبين ي عده مهندسي، اول ساله سه دوره

 كسي زيرا. ندارند تقصيري مملكت، اين هاي بچه و است، علم جاي ايران فهميدم،

 برايشان را راه شود،كه پيدا اگركسي. كنند نمي فراهم برايشان را، الزم وسيله و اسباب

  .برند مي جلو را، بچه ها كار خود بياورد، وجود به

 رشته يك در فقط عالي، آموزش مدرسه اين ساله، حيفم آمد كه دو دوره دو از بعد« 

  . بشود تر عمومي ها درس داشتم، آرزو. باشد داير
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 تعليمات رئيس مالقات به مرا بود، راه سر بر كه مشكالتي همه با وظيفه، احساس اين«

 و فرهنگ و پرورش، و آموزش وزير گوزلو، قره اعتمادالدوله آقاي. كشاند عاليه،

  . بود مندي عالقه و فهميده مهربان، بسيار فرد ايشان. بود زمان، آن عالي آموزش

 براي و كنم، آشنا خودم نظريات با را او و ببينم، را ايشان است الزم فقط فكركردم

 ي نحوه و كردن، صحبت قلم لفظ كه نماد، ناگفته. كنم تحريك را، او نظرياتم تحقيق

. برانگيزانم را، او كنجكاوي شكلي به بايد فكركردم،. كرد جلب را او توجه زدنم، حرف

  شود؟ ساخته مملكت اين خواهيد، مي شما آيا: پرسيدم ايشان از رو، همين از

ين چه براي كنيد، مي فكر پس: گفت بود، شده متعجب من سؤال از كه ايشان« جا  ا

  نشسته ايم؟

 روي كه باشيد، مطمئن بايد شود، ساخته مملكت اين خواهيد، مي اگر پس: دادم ادامه«

  !ساخت چيزي شود، نمي هيچ

  چه؟ يعني هيچ روي: از من پرسيد گوزلو قره مرحوم«

 معلم كه شوند،  مي باسواد كشور اين هاي بچه شرطي به !سوادي بي يعني هيچ: گفتم«

  . باشند آشنا نوين، علوم با ما معلمين شويم، كه مي موفق شرطي به ما و باشند، داشته

 كند،  رحمت خدا. دانيم مي را موضوع اين خودمان ما: گفت من پاسخ در ايشان«

 از معلم چهار سال هر ما ايشان، زمان از را، صدراعظم) اميركبير( خان تقي ميرزا مرحوم

  . آوريم مي علوم براي فرانسه از و روسيه
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 عده اين !باشد كافي كنم، نمي فكر ملت؟ يك براي معلم چهار: گفتم تعجب با و فورا « 

   !است كم خيلي ايران، مثل بزرگ كشور يك براي

 شود، مي شما با اتاق اين در كه هايي صحبت آيا: پرسيد من از كنجكاوي، با وزير«

 !هرگز: دادم پاسخ او به كامل اطمينان با گردد؟ مي بازگو هم اتاق اين از بيرون

  :اوگفت. كرد عجيبي دل درد بود، شده جلب من به اعتمادش وزيركه

  . نداريم پولي هم، معلم چهار همين آوردن براي حتي است، كه سال دو«

 راستاي در هم من. گفت خاصي، عالقه و دلسوزي با را حرف اين كردم، احساس«

 بدهيد، دستور  شما اگر. خواهد نمي خاصي بودجه: گفتم نفرمان، دو هر هدف به كمك

 خواهم راه دارالمعلمين مثل چيزي يك شما، حمايت با خودم بدهند، من به اتاق دو تا

  . كنم مي تربيت  شما، براي جا همين خواستيد، كه معلم عده هر و انداخت،

 در دكتر  ي واژه ياد به بود، گرفته قرار تاثير تحت خيلي من، پيشنهاد اين از وزيركه«

 شما، مالقات درخواست اين: و گفت سوخت، برايم دلش نظرم به. افتاد اسمم ابتداي

 و نستعليق خط با شما امضاي و نسخ خط با درخواست، متن. بود شده تنظيم جالب بسيار

 صبر است؟ كمي بوده كسي چه ي سليقه كار اين بود، شده زيبا نوشته بسيار انشاي با

 ياد هنوز به سن، در اين من كه ديدند، وزير جناب وقتي. مادرم ي سليقه: وگفتم كردم

 درخواست زير شما مگر: گفت و كرد، پيدا تري مهربان برخورد خيلي هستم، مادرم

  .»حسابي محمود دكتر«   بوديد ننوشته مالقات وقت گرفتن براي كتبي،
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   هستي؟ دكتر گويي مي شما: اوگفت« .است طور همين بله،: گفتم فورا«

  .بله: گفتم«

 ريم، بگذا شما  اختيار در اتاق يك ما است بهتر هستيد، دكتر اگر پس خوب او گفت«

  . كنيد معالجه و معاينه جا اين را، ها مريض روزها تا

 فكركرد، وزيركمي جناب«. هستم فيزيك دكتر من: بودم، گفتم شده متعجب كه من«

   چه؟ يعني فيزيك آقا،: پرسيد و

 آشنا ايشان با تازه چون نيست، توضيح جاي ديدم بودم، شده متعجب تر بيش كه من« 

  . دارم قرار فرهنگ، وزير برابر در باشد چه هر و ام، شده

 شكل داشت  تازه كه يي رابطه و شود ناراحت بدهم، توضيح اگر شايد: خودگفتم پيش«

  .بخورد هم به گرفت، مي

: گفتم فورا«. باشد آشنا برايش بدهم، كه جوابي ايشان به بايد وگفتم، كردم فكري«

   !شيمي همان يعني فيزيك

  داروسازي؟ بگويي خواهي مي بله، بله: گفت رضايت با و زد، لبخندي وزير«

   !بله بگويم، كه اين جز. نداشتم يي چاره«

 مرا تحصيلي ي رشته كه رسيد، مي راضي بسيار نظر به كه حالي در قره گوزلو، آقاي«

  خواهيد؟ مي چه ببينم بگوييد حاال: پرسيد من از است، كرده درك

  .بكنيم آزمايشگاه را ديگري و را كالس، تا يكي. اتاق تا دو: گفتم«
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 دستور فورا داشت، عالقه كشور پيشرفت به و بود يي فهميده و وارسته انسان اوكه«

  . بدهند من به اتاق دو دارالفنون، باالي داد،

 تربيت( بيفتد راه عالي دارالمعلمين تا كرديم، شروع را كار وسايل، ترين ابتدايي با« 

 براي. بسازم راديو ها بچه براي فكر كردم، روز يك كه بود، ها اتاق همان در). معلم

 به. دادم مي سفارش رفت، مي اروپا به كه هركس به آزمايشگاهي، ابزار و وسايل تهيه

 ديگري به رزيستانس،  يكي به و كاپاسيتور ديگري به. بياورد المپ گفتم، مي يكي

 كه آزمايشگاه، اولين شكل اين به خالصه و ترانسفورماتور، بعدي به و كندانسور

 راديوكامل وسايل بعدكه. افتاد راه شد، مي آماده اروپا مسافرهاي طريق از وسايلش،

. شد ساخته ايران راديوي اولين كار، ماه چند از بعد. راديو ساختن به كردم، شروع شد،

  .اي ديده را آن عكس كه متر، نيم در متر يك تقريبي ابعاد با راديويي

 خريدم، استكان تا 80 برق ي تهيه براي. كار بيندازيم به را راديو تا نداشتيم، برق حاال«

 كردند، كه تعجب همه ها بچه آوردم، دارالمعلمين به گوني، يك با را ها آن وقتي

 آزمايشگاه به وقتي. افتادند راه من دنبال همه. است آمده دست به استادشان، گوني

از  يكي. كردند تعجب همه بازكردم، را در گوني ها، بچه جلوي و آمديم، كالس پشت

خريده  استكان تا چند استاد: پرسيد من از كرد، مي شيطنت خيلي معموال ها كه بچه

  ايد؟
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 تا  80 شنيديد ها بچه: هايش،گفت كالسي هم به لب زير كه شنيدم بعد. تا  80: گفتم «

  !هستند زياد استاد و بچه زن چقدر !استكان

 دادم، توضيح برايشان. گرفت خنده ام خودم هم من خنده، زير زدند هم با ها بچه همه«

 مشغول بود، برده ماتشان ها بچه. كنيم درست برق خودمان بايد نيست، برق چون كه

 آماده را... و گرافيت روي، فلز نوشادر، بودم، داده ها بچه به كه درسي، طبق. شديم

 ها، استكان از يك هر با و وسايل، اين با. چيديم زمين روي را، ها استكان بعد. كردند

 ها، بچه. داد مي برق ولت  1.5 تا  1.3حدود  هر يك، كردم، كه درست ولتا پيل يك

 برق ولت،  90 حدود جمعا. كرديم سري را، ها استكان برق. بودند كرده تعجب همه

 را، راديو صداي بار اولين براي راديو، ياب موج پيچاندن با آخر سر شاگردانم،. گرفتيم

 و باال خوشحالي، از ها بچه. شد مي شنيده راديو از موسيقي، آواي. شنيدند ايران در

 پخش  خزر، درياي شمال يعني باكو از راديويي، ايستگاه يك از امواج. پريدند مي پايين

 ».شد مي
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ان ه    س دا

رفته رفته، با كمك همين دانشجويان، چيزهاي جديد و مختلفي ساختيم، كه در ايران «

بعد از .كشور را، داير كرديم يادم مي آيد، اولين ايستگاه هواشناسي، در.وجود نداشت

يك سال كار ممتد، و با كم ترين وسايل ممكن، در محوطه دانشسراي عالي، روي زمين 

چند .قرار شد آن را ببريم، و باالي پشت بام نصب كنيم.اولين ايستگاه را سواركرديم

ر نردبان را به ديوا.نردبان از همسايه ها گرفتيم، و با طناب آن ها را به هم بستيم

حاال يك نردبان بسيار .پاي نردبان را گچ گرفتيم، تا تكان نخورد.دانشسرا، تكيه داديم

بچه ها جرات نمي كردند، از آن باال .بلند شده بود، اما تكان مي خورد، و تاب داشت

وقتي باالي پشت بام رسيدم، .اولين بسته را خودم برداشتم، و از نردبان باال رفتم.بروند

بعد از شش ماه كار، اولين ايستگاه .پيداكردند، و كم كم باال آمدندبچه ها هم جرات 

تا آن موقع ما .هواشناسي ايران را، در باالي پشت بام دانشسراي عالي، بر پا كرديم
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الي با ساعت ها اختالف دريافت شمناسي را، از همسايه شيم، اطالعات هوادمجبور بو

  .كنيم، و ديگر آن اطالعات به درد نمي خورد

مسائل علمي   يضعببا راه افتادن ايستگاه هواشناسي، مشكل ورود هواپيما به ايران، و « 

  .ديگر، حل مي شد

شكالت آمدن هواپيما در آن مكه يكي از  حبت از هواپيما شد به خاطر مي آورم،ص« 

 ساعت ها در ايران غروب كوك بود، و .روزها به ايران، نداشتن ساعت در ايران، بود

امروزي ساعت به معناي  .ما فاقد وقت بين المللي بوديم هر شهري يك ساعتي داشت، و

با  .كه يك هواپيما چه وقتي بايد به اين جا برسد براي همين معلوم نبود، .وجود نداشت

رافيايي را آغازكرديم، و غمحاسبه عرض و طول ج .اديمددانشجويان، يك گروه تشكيل 

 23حدود  .بين المللي هم، به ما جواب داد 6گرينيچ .س با انگلستان مكاتبه كرديمسپ

 دكه عددي سر راست بود، پذيرفتن دقيقه را،  70خره همان تيم، تا باالدقيقه اختالف داش 

  ».ساعت اختالف، ساعت ايران تعيين شد  3.5 و با

مدرسه، يا به اصطالح مركز آموزشي  ودهمين  باباجون، آيا همه اين كارها در «:پرسيدم 

  »الي، انجام مي شد؟عالي و دانشسراي عدارالمعلمين 

  :در گفتپ

                                                 
  .گرينيچ خوانده مي شودد، ولي شورينويچ نوشته مي گدر التين   ٦
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يشرفت، ايجاد مي پ، خود به خود تحول و دتفيك مركز علمي راه بي بله، وقتي -

  .كند

  :پدر ادامه دادند 

 .است  ل كرده ييصيشنيده بودم، آدم تح .پس از چندي، حكمت وزير فرهنگ شد«

بعد  .رفتم  ي ترغيب او، براي ساخت دانشگاه در ايران، به ديدن اوورزآيك روز با 

  .دهم كم و بيش، مرا مي شناسحبت، متوجه شدم كه او صازكمي 

در مالقات با او سخنم را، اين طور شروع  .ت استفاده كنمصفكركردم، بهتر است از فر«

  :كردم

 يا به قولا نياسپانيا، به ابن ساز ن هفدهم، اگر كسي قر، يعني در رتا همين اواخ« 

راني، در چطور يك دانشمند اي .خودشان آويسن توهين مي كرد، مجازات او اعدام بود 

نشان مي داد، كه اروپاييان  ضوعاين مو !؟مركز اروپا به اين ميزان، احترام داشته است

كه ما براي معالجه ي شاه،  ولي حاال چگونه است، .تندشتا چه حد به علم ايرانيان، نياز دا

  ؟ل، بايد مهندس از آن جا بياوريمپاروپا بياوريم؟ يا براي ساختن  بايد پزشك از

منظور  :رسيدپاز اين استدالل من، متعجب شده بود، با كنجكاوي و عالقه  حكمت كه«

  ؟شما چيست
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ي درست كنيم، تا خودمان دكتر يجا دتا بيش از اين دير نشده، بايد اجازه بدهي :گفتم«

و بيش از اين از ، تا نيازمند خارجي ها نباشيم .و مهندس و متخصص، تربيت كنيم

  .يفتيمناروپاييان، عقب 

برويد و  :گفت آمده است، ششحكمت كه به نظر مي رسيد، از پيشنهاد من خو«

  .ديشنهاد خود را، روي كاغذ بياوريد، و براي من بفرستيپ

من كه از مدت ها قبل در اين فكر بودم، و در طي آن چند سال، قوانين دانشگاه هاي « 

به طور شبانه  هما لي ذوق كردم، و سهيبودم، خ هفرانسه و بلژيك را، جمع آوري كرد

تهران  هروزي كار كردم، تا با استفاده از آن قوانين، طرحي براي تاسيس دانشكد

  .بنويسم، و طرح را براي حكمت بردم

كمال سليقه،  به عنوان مثال با ن، مقدمه ي طرح را مطالعه كرد، وم حكمت در حضور«

كه من انتخاب  8ي فاكولته، و واژه دانشكده را، برا7واژه دانشگاه را براي اونيورسيته

  .ذيرفتپكرده بودم، 

  .پيشنهاد تاسيس دانشگاه تهران :ه اسم طرح شدصخال« 

بعد حكمت، طرح را براي بررسي و تصويب براي صديق اعلم، رئيس تعليمات عاليه، « 

مراجعه مي كردم،  دو يا سه ماه، هر روز براي پاسخ، و در نهايت شروع كار،  .فرستاد

وقتي به  .رفتم به ديدن او برومگتصميم  .ديق اعلم داده نشدصي، از طرف ولي هيچ جواب

                                                 
7 Universite 
8 Faculte 
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بشي كرد، ولي چند دقيقه بعد كه فهميد، نويسنده ي آن طرح  رفتم، اول خوش و شديد

ته فگ چه كسي به شما :گفت يد، وشدربايستي فريادك ورمن هستم، بدون كم ترين 

است هتربيت دكتر و مهندس كار خارجي ؟ كفش خارجي ها بكنيد ردايتان را پاست، 

  !تاسيس دانشگاه هفتاد سال، براي اين مملكت زود است! نه كار ما

  .مييعني ما هنوز هم نمي توانستيم، در ايران دانشگاه داشته باش«

 .حبت كردن با او، اشتباه استصاز اين  شم، بيدوقتي حالت او را ديدم، متوجه ش«  

 :گفتم به او ديق اعلم چه گفته است، وصگفتم  شبراي و حكمت آمدم، غراسدوباره به 

يد؟ مگر شما وزير فرهنگ ترسفديق اعلم بصه لزومي داشت شما اين طرح را، نزد چ

   نيستيد؟

ديق ص .اه، او رئيس تعليمات عاليه استشچاره يي نيست، طبق دستور  :حكمت گفت« 

بدون نظر او، من اجازه چنين كارهايي  .اعلم را، شاه براي اين كارها تعيين كرده است

  .دارمنرا، 

ير قرار گرفته بود، درد دل كرد اثناباوري من، تحت ت حكمت كه از ناراحتي و«

جلوگيري، و اشكال تراشي  شهمه جا كار .هميشه با او دچار اشكال مي شوم :تفوگ

مي آيد تا فقط وقتي كاري انجام مي شود، جلو  .كه ايراد بگيرد سته است،نشاو  .است

دارد، حرفي بزند، چون او نكسي هم جرات  .تمام كند شهمه چيز را، به اسم خود

  .منتخب شاه است
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  .بايد كاري كرد هخر باال :تمگف«

به ترتيبي صديق  دحكمت كه معلوم بود، خودش هم به دنبال بهانه يي است تا بتوان«

داد اين است كه من تنها كاري كه مي شود،  :، گفتدبردار راهشاعلم را، از سر  انجام 

مطرح  شاه برويد، و مسئله را با خودشبراي شما وقت مالقاتي جور كنم، تا به ديدن 

كه نه تنها صديق  اه برسد، آن وقت استشاگر دستوري از . د، و او را راضي كنيدكني

  .دايد براي انجام دادن اين كار جلو هم بيفتشاعلم، ديگر جرات مخالفت ندارد، بلكه 

وال مسئولين از مالقات صا .بودم هكمه و شنل و عصا، شنيدچاشاه را، با آن رضوصيف ت«

بر اساس تجربيات حكمت، او تنها  اولي ظاهر .دت داشتنشهيز مي كردند، و وحپربا او 

  .بود هچار هرا

ها عقب يي پاروا زاين ها ا زا شيبكه ين ا رن فقط به خاطمرود، مي ن موقت ياد يچه«

لي رغم همه ي نگراني عل كردم، كه قبوگاهي درست كنيم، شطور شده دان تيم، و هرفين

اه ش شيپحكمت هم با تالشي زياد، وقت مالقاتي تنظيم كرد، و  .ها به ديدن شاه بروم

ول تاسيس دانشگاه، صاز ضرورت و ا .حبت كردمصبيش از نيم ساعت، با شاه  .رفتم

لي ياين فرصت برايم خ .داد مي گوشاو با دقت به حرف هاي من،  .تمگف شبراي

اديد ديح ضهمه ي اين ها كه تو :تگفاه شد، شحرف هايم كه تمام  .نيمت بودغ

  :ه درد مي خوردچببينم اين دانشگاه، به  ددرست، ولي بگويي
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تاسيس چنين مركزي، برايش  فع و اهداضوفكر كردم بايد چند مثال بزنم، تا مو«

  .اهميت آن بكنمد، و او را متوجه شوكامال روشن ب

اين كارخانه ي قند كهريزك، كه توسط آلماني ها ساخته مي شود، هزينه ي  :فتمگ«

يا راه آهن سراسري، كه با اين هزينه ي  .گزاف آن، تحميل به بودجه ي دولت است

ران كردن قند و شكر توسط آلماني ها انجام مي شود، و هزينه هاي گبسيار زياد، و با 

، همه ي د، يا راه هاي شوسه،كه دانماركي ها برايمان مي سازنآن بر دوش ملت است

اين  .ن ها كار مهندسي استيتر ا شبي .بار سنگين مالي آن را دولت، بايد تحمل كند

ن ها را بياوريم، ولي گتيو و وامووكولفعال اشكالي ندارد، كه  .كارها يك حرفه است

نيم خودمان بسازيم، ولي ديگر او، پنج سال بعد همان ها را هم مي تدكمك كنيگر ا

ر پشتيباني گا .داريمنزي به آلماني ها نيا كه براي راه سازي، از همين االن بايد بگويم،

رست كنيم، تمام اين حرفه ها را بچه د هگادانشبه اسم  د، و خودمان بتوانيم مركزي، شوب

كاري نياز به  رهو ديگر براي  :داد دانجام خواهن گرفت، و دهاي خودمان، ياد خواهن

يزد، براي مملكت رپول هاي زيادي كه به جيب فرنگي ها مي  .داريمنخارجي ها 

انيم، بچه هاي كشور خودمان را، براي اين ول كم تري مي تپوبا مقدار  .خودمان مي ماند

  .حتي بزرگ تر، تربيت كنيم بزرگ و كارهاي

آمده بود، و  شلي خوشيخ لي دقت مي كرد،ياه كه معلوم بود، به اين نكته ها خشرضا« 

  :مندانه ي جالبي كردشير قرار گرفته، سؤال هواثتحت ت
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  د؟مي رس  ل به نتيجهاند سچاين آرزوهايي كه داريد، مي گوييد بعد از  :رسيدپاو «

حاال مي   ته هاي مختلف، بين سه تا پنج سال است، ازرشطول تحصيالت در  :گفتم«

اين فارغ  كمك نيم، ولي بعد از اين مدت، باروع كشانيم خودمان اين كارها را، وت

  .الن، به سرعت انجام دهيميالتحص

 بگوييد،  به حكمت :گفت ير قرار گرفته است،اثتحت ت كامال كه معلوم بود،ه اشرضا«

من هم براي انجام دادن اين كارهايي كه گفتيد،  .به مجلس ببرد ، ودكه قانوني را بنويس

  .ركاري بتوانم انجام مي دهمه

 .دادم  كمت رفتم، و مژده ي نتيجه ي اين مالقات را، به اوحله به ديدن صمن بالفا«

، بيش تر به خاطر اين كه دنيشكمال ناباوري، حرف هاي مرا مي  ردحكمت،كه 

له هيئتي را انتخاب صبالفا .دشحال شتوانسته است، جلوي صديق اعلم، قد علم كند، خو

  .ن كنندوگاه تهران را، مدكرد، تا اليحه ي قانوني تاسيس دانش

گذشته بود،كه يك حواله به ميزان نمالقات من با شاه  از وزركه سه  جالب اين جا بود، 

ميزان اين  .ت رسيدمتهران، از دربار براي حك هگاشتومان براي ساخت دان  100000

ت زيرا آن روزها شندا حدكه  حواله، به قدري براي حكمت عجيب و باور نكردني بود،

، ولي اين ميزان دمي خرن  تومان  100ايش را به هكه يك كوچه و خانه  معروف بود،

  .باور نكردني بود اپول واقع
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قانون تاسيس دانشگاه تهران را، با استفاده از قوانين بلژيك و فرانسه به خط خودم 

، و ديب آن كميته رسانوحكمت هم آن را، به تص .مدنوشتم، و به نظر حكمت رسان

را، به مجلس برد، تا به نظر كميسيون آموزش  هيحه ي قانوني تاسيس دانشگاسپس ال

وقتي ديدم، حكمت مايوس  .نشد وربه  سفانه، طرح با اقبال، روامت .دبرسان) فرهنگ(

يا سال ا ت ماه هس، چون ممكن اديب مجلس نمانومنتظر تص :به اوگفتم اشده است، فور

به اوگفتم خودش با  .بين برود ، ازهكار فرستاده براي اين اها طول بكشد، و پولي كه ش

ن پول كارهاي ساختماني دانشگاه را، آتا با  يني مناسب بگيرد، مز، شاه مالقاتي كند

  .شروع كنيم

بر اساس اين محاسبه،  .حكمت موافقت كرد، و قرار شد براي فضاي الزم، تخميني بزنم«

هاي دانشگاه، بيش از دو برابر  كه زمين حكمت به سراغ شاه رفت، و او موافقت كرد،

  .براي اين كار، اختصاص يافت آن روز 9محل جالليه .ميزان فعلي باشد

همين طور هم شد، و من ساختمان دانشكده فني را، به عنوان اولين كار ساختماني و «  

به ايران عالقه  هدافرانسوي، كه فوق الع 10روييس ومعماري خود در ايران، به كمك مسي

 .ديگر كارم در آمده بود .مند بود، و خيلي هم مهربان و درس خوانده بود، شروع كردم

 .با يك يك نماينده ها، صحبت مي كردم بح تا ظهر به مجلس مي رفتم، وصهر روز از 

                                                 
  ارك الله تا خيابان انقالب فعليپ ٩
١٠ Siroux  
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كار تاسيس دانشگاه تهران را، با تصويب مجلس شروع  ،ا، و بتوانيم رسمدتا متقاعد شون

  .كنيم

 :تگفي، يك روز رئيس كميسيون فرهنگ در مجلس، به من گعد از دو سال دوندب 

بگذاريم، اعضاي كميسيون فرهنگ و آموزش  قرار است يك روز دكتر حسابي، بهتر

له صمن بالفا .ببينند ، دي كه مشغول ساخت آن هستييند، جايمجلس را دعوت كني، تا بيا

جالب ترين قسمت  .آن بازديد، معين كرديم ذيرفتم، و يك روز را، برايپاو را د يشنهاپ

  .بود هتمام شد اكه تقريب ايش بود،هكارگاه و آزمايشگاه  ساختمان دانشكده فني،

 هله هاي دانشكدپ وقتي از .، بيش از نصف روز، به طول انجاميدسبازديد نمايندگان مجل 

ه مدرحضور هيي بود، ه مديم، رئيس كميسيون، كه شخص بسيار فهميدآمي  ينايپفني 

ده نتر حسابي ما فهميديم كه شما درس خوادك :تفبه من كرد، وگ ي نمايندگان رو

ين بود، كه نفهميديم ( :هستي دمان ره دچيزي كه تو مي گويي، به چبه نظرم منظور او ا

ي مي اما ر .بگو حكمت اليحه ي قانوني تاسيس دانشگاه را، به مجس بياورد.) مي خورد

  .براي حكمت گفتم تيحكمت رفتم، و اين بيان را، با شگف به سراغ افور .دهيم

انوني قاليحه ي   روزي كه من.بسيار خوب است :تفل شد، وگحاحكمت خيلي خوش«

  .دبا من به مجلس بيايي اشگاه را، به مجلس مي برم، شما هم حتمدانتاسيس 

جالب  در اين كه او را همراهي كنم، به نظرم ،فكر حكمتف در ابتدا نكته ي ظري 

، از من تجربه ي بيش تري داشت، قبول دن كه، او در اين موارآاما به خاطر  .دنيام
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رئيس كميسيون فرهنگ،  .مدراه حكمت، در مجلس حاضر شمروز موعود، ه .كردم

ي گيري، احدود نيم ساعت در جلسه ي رسمي مجلس، از من تعريف كرد، و خواستار ر

ي دادند ادر نهايت، نماينده ها به اليحه ر .انون تاسيس دانشگاه تهران شدقبراي 

ين ترتيب)!ي دادات هميشه به شوخي مي گفت در واقع مجلس به شما رمحك( ؛ ، و به ا

  ».شروع به كار كرد اگاه تهران، رسمدانش

شب گذشته است، و پدر با نقل اين همه خاطرات زيبا و  12ت من كه ديدم، ساع 

  :شنيدني خسته شدند،گفتم

 مي خواهيد تعريف بقيه ي .م شما خيلي خسته شديدنر مي كباباجون، فك -

 خاطرات را، بگذاريم براي فردا شب؟ 

  :، وگفتنددان را به چشم زدنشدرم عينكپ

 .بعد ته هستي، بگذاريم برايسن خسته نيستم، اگر شما خم -

  :نوم،گفتمشمن كه از خدا مي خواستم، بقيه ماجرا را ب

 .ا را، بشنومشم، بقيه ي خاطرات دلم مي خواهنخير، اگر شما خسته نيستيد، من د -

ان را شنكيدوباره ع اندشخوهپ  نيتشست داوو د صوصپدر، با همان حالت مخ

تند، و در حالي كه با دست راست، الله ي شان را، روي سينه شان گذاش، دستهايدبرداشتن

  ي لمس مي كردند، اين طور ادامه دادندمراآگوش خود را به 
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بود، مرا به عنوان  نخست وزير شد، و دنبال افراد تحصيل كرده دقصوقتي دكتر م«

ماجراي ملي شدن  .كرد بتخاناولين رئيس هيئت مديره، و مدير عامل شركت نفت ا

 ارسعي كردم افراد برجسته يي  نم .بسيار سخت و عجيبي بود ضوعصنعت نفت، مو

نفت انگليس به دولت  تدريجي، دقيق انتقال شركت شورماده براي   19 .گرد هم بياورم

ي و به تحريكات ده مكّشانه، با دخالت حساب نفساايران را، تدوين كردم، ولي مت

حده به مجلس، قبل از زمان تعيين شده توسط بقايي، اين او هنادرست او، و با تقديم ماد

  .روبه رو شد يادي، ز كالت بسيارشكار با م

، دزياد مي خواه رد، زيرا وقت بسياشنبايح آن در اين جا امكان پذير ضفكر مي كنم، تو 

يم، وقتي اليحه به مجلس وفقط همين را برايت بگ .حوصله ات سر برود، و مي ترسم

 .فت، و صحبت بسيار عجيبي كردرآمد، زنگنه كه عضو هيئت رئيسه بود، پشت تريبون 

ت را حرام كرده پساست،  هت نفت شدككه مدير عامل شر اين دكتر حسابي، :اوگفت

ت رفته است، نه آجيل مي گيرد، نه آجيل فكه ايشان به شركت ن در يك سالي، .است

  .مي دهد

را به دست  ستقي زاده، هم كه رئيس مجلس بود، تا جمله او را شنيد، تريبون مجل«

خص شمي كنم،   شنهادپي .نيده امشاتفاقأ بنده هم  .بله، بله، درست است :گرفت، وگفت

  .برود بهتر استري، گيدشخص . ري برودگيد
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پس از مدتي به پيشنهاد دكتر  .آن جا بمانم دخالصه با اين اعتراض، ديگر صالح نبو«

الي كه در عد و علوم و آموزش شايعني آموزشي و پرورش، ار( گمصدق، وزير فرهن

دق، صكابينه بودم، ارتباط نزديكي با دكتر مدر مدتي كه  .مدش) هم بود همه با وزرآن 

كجا  از«ليت رسيدگي به اموال ئوسمطوري كه او بر اساس اين اعتماد، پيدا كردم، به 

  .را، به من داد» آورده يي

معزالسلطنه، كه هميشه تصور نابودي يا حداقل درماندگي و عقب افتادن ما را مي كرد، «

يكه خورد، و فكركرد بعد از اين همه نامهرباني،  نيدن خبر چنين انتصابي، كامالشاز 

در  .يزش را بگيرمچكه من با او تسويه حساب كنم، و همه  اين است،نوبت  حاال

  .تباه مي كردشا صورتي كه كامال

  :فتگمن آمد، و غراسحال، خيلي زود به  رهبه «

تيد من فكر شاولي كه به ايران برگ روز كه نمي داني، از كتر محمودخان، شماد -

كه خانه ي ييالقي  اربودم خانه ي شميران واقع در چهار راه حسابي،  هكرد

  !ماست به شما بدهم، حاال مي خواهم اين كار را بكنم

اساس  ا هم مطمئن باش، برشم نمي خواهم، و اربرايش پيغام دادم، خانه  كردم، ونقبول « 

 هم پدرم فكر دايشنمي دانم  .ا نخواهد شدشمي به اموال ضستورات مادرم، هيچ تعرد

ي شاس خط مسفكر مي كنم، او بر ا .ان كندگذسته را، جبر كرده بود، با اين كار

  .مردادمي  نشد، كه من او و اموا لش را در مصونيت نگه شزندگي خودش باور
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كه  ا، يعني آقاي حائري،مخره او فكر ديگري كرد، و به نزد پدر بزرگ مادري شباال«

  .كنم  يت محترم روحاني بود رفت، و او را واسطه كرد، تا خانه را قبولشخص

قع در جاده حائري، يك روز جمعه به خانه ي اجارآقاي   يران،شم ي قديمه يي ما وا

، يعني از شرورپ و شران آموزيكوچه ي اسدي، نزديك پل تجريش،كه از يكي از مد

آقاي دكتر حسابي،  :فتندگ ، وندكرد داصو مرا د، آمدن، همايون فر اجاره كرده بودم

به دختر من بدهيد،  تا به عنوان خرجي ديارديگر پولي ند، كه به وسط برج مي رسيد اشم

شنيده ام ! كفشي و لباس خوب بخريد .يدانبراي بچه ها هم كه شب عيد حتي نمي تو

 اراين فكر  الصآيا ا .ي كتاني براي آن ها بخريد، تا ارزان باشدشكف امسال مجبور شديد

دو اتاق از يك الح نيست، با اين موقعيت ص اصال، ودنگ هستيهكرده ايد،كه وزير فر

هر  .ا خوب نيست، خانه به دوش باشيدشمبراي  والصعضو وزارت فرهنگ اجاره كند؟ ا

است، و مي شمبه هر حال ايشان پدر  .اين خانه به آن خانه برويد بار، از سال يك چند

ين خانه را بپذيريد ؛دشبا هكرد ار هشتگذاهد جبران وخ   .به خاطر من، ا

ا، از آقاي معز السلطنه قبول رتمايل مادرتان، من اين خانه  رار ايشان، وصبه واسطه ي ا

م استادي دانشگاه، و عدم كبا وجود حقوق  .وسيعي بود كه خانه ي بزرگ و كردم،

  ».آن را، براي شما حفظ كرديمن نوكر، با زحمت شبانه روزي مادرتا استخدام كلفت و

  :، و ادامه دادنددپدرم لبخندي زدن 



١٨٢ 
 

به صاحب ش بيژي چون، خدا خواست همه اين ماجراها آخر حاال ديدي آقا -

را  زمين بسكتبال درست كني، جمعه ها دوستانت .دشدن ما، ختم شخانه 

  .بياوري، و دوچرخه سواري كني، بقيه ي داستان را، هم خودت مي داني

گرفتم، و همواره  ، يچند سال بعد فكركردم، درسي كه همه ي عمر از شيخ اجل سعد 

خانه رد مي  رزير سردز تا به هركسي كه ا .زندگي ام بود، بر سر در خانه بنويسم فرا راه

بكند، ولي  دكاري مي توان رهوص پدرم ياد آور شوم، كه آدم در زندگي صشود، به خ

  !كسي را اذيت كند نبايد گزهر

  كه ملك وجود دالن سعديا زندهبه جان  

   يرزد آنكه دلي را زخود بيازارين

براي خود   مي استادعر است،كه بعد ازگذشت چند سال توانستم با نظارت الزم به ذك 

  .خانه يي مجزا بسازم

علم فيزيك و مهندسي نوين ايران، و  درپحسابي،  وفسورپركه  اكنون چند سال است، 

تي، فرهنگي و پژوهشي صنععلمي، آموزشي،  زمراك بسياري از و هگاشبنيانگذار دان

ان را مي شايپجاي  ،دم مي گذارمقهر جاي خانه  .يده اندكشور، رخ در نقاب خاك كش

كه سراسر حوض  نيلوفر هاي آبي، .كنمي حس م اران شبي همتاي بوي خوش و بينم، و

ي نقاط صكه با دست ايشان، از اق انه،خپوشانده اند، همه ي گل ها و درخت هاي  را

  .داشته اندن را، سبز نگه شاده اند، جاي ايشدآوري  رگ ايران و جهان،
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كشور، و با به گروگذاشتن ي پس از پيروزي انقالب اسالمي، استاد با عشق به خودكفاي 

گاهي، و تجهيزات شتهيه ي وسايل آزماي همين تنها ملك زندگي خود، نزد بانك ها و

مهندسان،  :از شاگردان خود فرن  120از  شصنعتي، درهمين خانه، بي پژوهشي و

ده و استادان دانشگاه را، به كار و تحقيق مشغول موآز صصان، تكنسين هاي كارخمت

وري در صنايع مكانيك، هيدروديناميك، الكترونيك و اپتيك آون  48ا حدود .كردند

ي است، و عالوه بر همه ي فعاليت هاي گسال  90تا   80ان در شاي اركل صفيزيك، حا

كه  تند،شگي دااين خانه جلسات هفت كه در وستاني است،دبه دست آوردن  فرهنگي

  .دياد استاد، مي گذراننه ساعاتي را ب هفته جمع مي شوند، و رههم  هنوز

عصر يك روز  .رسممي ند ساعته به تفرش چسفري  از سپ راه مي گذارم، و قدم در 

ي مي نشينم، و به پشتكار و بحسا روفسورپدركنار آرامگاه  .ز استيايپسرد و غم انگيز 

يبايي ايشان، در برابر ناماليمات كبر و شصبه  .ممي انديشسخت كوشي اين مرد فرزانه 

به  ي آرامگاهشان مي گيرم، وده نگاهم را از سنگ سا مي كنم، و و سختي ها فكر

ي از وجودش را، پشت كوه ها، مكه خورشيد نيه آن چ .مي كنم هگانآسمان بي انتها 

دوزم، تا طلوع  به افق چشم مي. دبي درنگ به عقب بر مي گرد. است هپنهان كرد

  ... ظاره گر باشمنحسابي هاي ديگري را، 
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  یالت

   تحصيالت مقدماتي

به دليل تنگدستي، تحصيالت ابتدايي استاد در مدرسه ي شبانه روزي كشيشان فرانسوي  

، طي )م  1910- 1914از (ش   1289  -  1293در بيروت كه مدرسه يي رايگان بود، از 

  .گرديد

از مدرسه و همزمان با تحصيالت مقدماتي نزد مادر فاضله شان به فراگيري  استاد پيش 

متون مذهبي و فارسي پرداختند و از كودكي قرآن كريم را حفظ و به آن اعتقادي 

ديوان حافظ را از بركردند و بوستان وگلتان سعدي، شاهنامه فردوسي، ! ژرف داشتند

  .تندمثنوي مولوي و منشĤت قائم مقام را نيز آموخ

با شروع جنگ جهاني اول مدرسه ي مسيحي فرانسويان بسته شد، از اين رو پس از دو  

سال وقفه تحصيالت خود را در كالج امريكايي بيروت و سپس در كالج پروتستان لبنان 

  .ادامه دادند) م  1917-1919از (ش   1296- 1298، از )مدرسه ي عالي هنر وادبيات(
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سته رتبه ي نخست را در ميان هم شاگردي هاي خارجي خود در تمام اين دوران پيو 

  .مي انگيخت كسب مي كردند و هوش و ذكاوت ايشان تحسين همگان را بر

   

  

   تحصيالت دانشگاهي

  )م 1920(ش  1299در هفده سالگي، (ليسانس ادبيات از دانشگاه امريكايي بيروت  - 

 1301 نسوي مهندسي در بيروت،اليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشكده ي فر - 

   )م 1299(ش 

 1303دانشگاه امريكايي بيروت،  ناسي ازشيات، ستاره شناسي وزيست ضليسانس ريا - 

  )م 1924(ش 

  .)م  1925( ش   1304برق پاريس،  هليسانس مهندسي برق از دانشكد - 

  ).م  1926( ش   1305س، يارپليسانس مهندسي معدن از مدرسه ي عالي معدن  -

  .ربناه سودر دانشگ) در طي يك سال(گذراندن دو سال اول رشته ي حقوق  -

  .زشكيپگذراندن رشته ي  -

  ).م 1927(ش  1306 ن فرانسه،باه سورشگدكتراي فيزيك از دان - 

  مراكز تحقيق استاد 

  .روي سلول هاي فتوالكتريك قيق برحت: نبدانشگاه سور -
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ي بي نهايت بودن ذرات و عبور نور از تحقيق بر روي نظريه : دانشگاه تهران - 

  .مجاورت ماده

 يهوصتحقيق بر روي عبور نور از مجاورت ماده به ت: دانشگاه شيكاگو امريكا - 

  .روفسور اينشتينپ

عنوان  به» نظريه ي بي نهايت بودن ذرات«تحقيق بر روي : دانشگاه پرينستون امريكا - 

  .اينشتين تنها دستيار ايراني پروفسور

 ».نظريه ي بي نهايت بودن ذرات«روي  قيق برحت: سوييسركز تحقيقات سرن م - 
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دمات ل و    شا

 )م 1920  -ا   921(ش  1299ركشور لبنان، دتعيين نقشه ي راه ها  - 

مهندس راه و ساختمان در اداره راه سوريه، اجراي پروژه بهسازي و راه سازي در  -

  )م 1923(ش   1302) سوريه –حما (شركت مقاطعه كاري فرانسوي 

  )م  1923(ش   1302استخدام به عنوان مهندس راه و ساختمان در اداره راه لبنان،  - 

  .خدمت در رصدخانه هاي آن روز فرانسه، در ارتفاعات آلپ - 

و ) م  1925( ش   1304شناسايي وكار در معادن ذغال سنگ ناحيه ي سار فرانسه،  - 

  .نانلب» دوروز«همچنين معادن 

 2925(ش   1304كار به عنوان مهندس برق در راه آهن برقي دولتي فرانسه، پاريس،  - 

   )م

) آشتيان، نزديك تفرش(دركشور ) ژنراتور(راه اندازي اولين آسياب آبي توليد برق  -

  ).م 1926(ش   1305
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در  ، )نام كوچك باخ(به نام سن سباستين ) سنتي(تشكيل گروه موسيقي كالسيك  -

  .)م  1927(ش  1306س، يپار

  )مياري هم كالسي هاي فارغ التحصيل پلي تكنيك فرانسههبا ( 

ت جلوگيري از نفوذ كلمات خارجي در ضهن(گزيني و برابر سازي علمي ژه آغاز وا  - 

  )م 1927(ش  1306) ان فارسيبدروس دانشگاهي و ز

  )م 1927(ش  1306 ايرانايجاد اولين كارگاه هاي تجربي در علوم كاربردي در  -

، )راه و ترابري ايران(وارع عامه شدر وزارت طرق و  اهاستخدام به عنوان مهندس ر - 

  )ران حقوق ماهيانهق 900( م 1927  -  1928ش،   1306  -   1307

 -بوشهر (ساحلي سراسري بنادر خليج فارس  هه برداري و ترسيم اولين نقشه ي راشقن - 

  ).م 1927 – 1928(ش،  1306 – 1307، )بندر لنگه

  ).م 1928(ش  1307 لين مدرسه ي مهندسي وزارت راه و تدريس در آن،وس ايسات -

  .ش  1307آغاز واژه گزيني فارسي و برابرسازي علمي  -

  ).م  1928( ش   1307و تدريس در آ ن، ) تهران(الي عدارالمعلمين  سسيات - 

  ).م 1928( ش  1307ر، وشلين آزمايشگاه علوم پايه دركوايجاد ا -

  ).م  1928( ش   1307، )در دارالمعلمين عالي(كشور  ردلين راديو وساخت ا - 

  ).م 1929( ش   1308مكانيك در آن،  الي و تدريس فيزيك وعتاسيس دانشسراي  -

  .ش  1309تاسيس اولين كارگاه ساخت قطعات دست ساز براي اتومبيل هاي ايران   -
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  ).م  1930( ش   1309ور، شلين آنتن فرستنده در كوا ساخت و راه اندازي - 

 هالي نگارستان دانشگاعساختمان دانشسراي ر د(ور شناسي كشلين ايستگاه هواوايجاد ا -

  ).م 1931(ش  1310، )تهران

آقاي دكتر   ن،اي در ايران، براي برادرشژراديولو هلين دستگاوب و راه اندازي انص - 

  ).م  1931(ش   1310راديولوژيست ايران، لين ود حسابي، اممح

  ).م 1931(ش  1310ايجاد انجمن زبان فارسي و بنيان گذاري فرهنگستان زبان، -

  ).م  1911  -   1992( ش تا پايان عمر،   1310استاد فيزيك از  صاحب كرسي و - 

  ).م  1932( ش   1311تعيين ساعت ايران،  -

ي ارزان و مقياس ها ه گذاري و ايجاد ادارتدوين اصول اندازه گيري و مقياس  - 

  .ش  1311) ستاندارداسه وسم(

  .)م 1932( ش  1311ايران در بدو تاسيس،  كرئيس انجمن فيزي - 

اري از معادن دمشك به منظور بهره برش - تهران هنقشه برداري، محاسبات و احداث را - 

  .)م  1933( ش  1312ال سنگ، غذ

به ام مادر فاضله (بيمارستان گوهرشاد : خصوصي در ايران لين بيمارستانويس ااست - 

  .)م 1933( ش  1312د حسابي، م، با همكاري برادرشان، دكتر مح)شان

 1312 ارسي،فپايه گذاري تدريس علوم به زبان فارسي، و تدوين كتب علمي به زبان  - 

  )م 1933(ش 
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  ).م  1934( ش   1313ح تاسيس دانشگاه تهران و تدوين اساسنامه ي آن، طر - 

  )م 1934(كدهشش و رياست و تدريس در آن دان  1313تاسيس دانشكده ي فني در  -

  .)م  1935( ش  1313شركت در تاسيس فرهنگستان ايران،  -

  ).م  1936(ش   1315د سفوركركنفرانس علمي بين المللي آدشركت  - 

و از   1121  -  1327رياست آن دانشكده از  و ش  1321دانشكده ي علوم،  سيستا -

  ).م 1992(ش   1371، عمرش و تدريس در آن از بدو تاسيس تا پايان   1330  -   1336

  ).م 1942(ش  1321عارف، مالي عايه گذاري و عضويت افتخاري در شوراي پ -

تهران، كده و علوم دانشگاه شتاسيس مركز عدسي سازي اپتيك كاربردي در دان  - 

  ).م 1944(ش  1323

  .)م  1946( ش   1324دخانه ي نوين در ايران، رصلين وتاسيس ا - 

 رددو مقاله ي علمي  رانتشا و مطالعه ي علمي در دانشگاه هاي پرينستون و شيكاگو - 

  .)م  1946  -  1949( ش   1325  -   1328مريكا و انگليس، آ

 1947( ش   1326تهيه ي صورت جلسات و خالصه ي مذاكرات آكادمي ملي علوم،  - 

  ).م 

Proceding of he National Academy of Sciences 

   ).م 1948( ش  1327كاگو، يهيئت تحقيقاتي در انستيتوي تحقيقات هسته يي ش وعض -

  .)م  1949( ش   1328لين مركز زلزله شناسي كشور، وراه اندازي ا - 
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فواصل و تنظيم گام ها  يي آكوستيك در دانشكده ي علوم و اندازه گيرشتاسيس بخ  - 

  ).م  1946(  ش  1325ات علمي روي نت هاي موسيقي ايراني، عمطال و

 – 1961( ش  1327كاگو، يهيئت تحقيقاتي در انستيتوي تحقيقات هسته يي ش وعض -

  ).م 1949

 – 1961(ش   1328  -  1340، از )دوره چهارم( نماينده ي مردم تهران در مجلس سنا - 

  ).م 1949

 1951(ش   1330يد از شركت نفت انگليس در دولت دكتر مصدق،  عماموريت خل - 

  .)م

ان در دولت دكتر يرو مدير عامل شركت ملي نفت ا هلين رئيس هيئت مديروا - 

  .)م  1951( ش   1330مصدق، 

  ).م  1951  -  1952( ش   1330 - 1331فرهنگ در دولت دكتر مصدق، ر وزي - 

  ).م  1951(ش   1320دبيرستاني،  نوين ابتدايي و شبرنامه ريزي آموز ايه گذاري وپ -

ش   1330ي در ايران، يرلين مدرسه عشاودارس عشايري و تاسيس امايه گذاري پ -

  .)م 1951(

 – 1965(ش   1330 -  1344نشگاه تهران، يزيك دافه ي ژئوسسوتاسيس و رياست م  -

  ).م 1951

  ).م  1951(ش   1330تهران،  هشگانپايه گذاري مركز تحقيقات اتمي دا - 
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  ).م  1954( ش   1333، سسيوم در مجلرمخالفت با طرح قرارداد ننگين كن -

  ).م 1954(ش  1333ايران،  دسه ي ملي استانداروستدوين اساسنامه و تاسيس م  -

  ).م  1956(ش   1335ن تعقيب ماهوارها در شيراز، رتاسيس مركز مد - 

  .)م  1959( ش   1338مدان، ه پايه گذاري مركز مخابرات اسدآباد -

ش  1339، در مجلس) دپاكت بغدا(نتو سران در اييت دولت ومخالفت با قرارداد عض - 

  ).م 1960(

وم در مجلس و كناره گيري از كنسرسي پيتوالسيون وكا مخالفت با طرح قانون ننگين - 

  ).م  1961(ش   1340مجلس به دنبال مخالفت هاي سياسي، 

-1347د، سازمان ملل متح - ن بين المللي فضا مااولين نماينده ي دائم ايران، در ساز -

   ).م 1968 – 1962(ش  1341

  ).م  1966( ش   1345ئوفيزيك ايران، ژتاسيس و رياست انجمن  - 

  .)م 1966(ش  1345راه اندازي اولين ليزر ايران،  -

  ).م 1967(ش  1346 كره ي مريخ، ردخريدن زمين  - 

  ش 1347) ك دانشكده ي علوم، دانشگاه تهرانيگروه فيز(اولين هولوگرام ايران  -

ايران،  گاه تهران و ايجاد سازمان انرژي اتميدانشكتور اتمي آتاسيس و راه اندازي ر -

  ).م 1970(ش  1349

  .ي هاي موسيقيشژوهژ پسيس انجمن موسيقي ايران و مركات -
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ي كشور و رساله ي چگونگي حمايت دولت در جسانتدوين آيين نامه ي كارخانجات  - 

  .د اين صنعترش

  .ات ايرانني، تاسيس، نصب و راه اندازي كارخانجات دخانامهين آيوين تد -

پژوش و صنعت در مكانيك (ان مان و بنيان گذاري واحد پژوهشي صنعتي فياوري خ -

  ).م  1980(ش   1359، )نامحدود يدروديناميك، انرژي هاي نو وه

  .)م  1981( ش   1360از انرژي خورشيدي در ايران،  هاستفاد -

  .)م  1981( ش  1360فضاي ايران،  شيسيس و رياست كميته ي پژوهات -

در الكترونيك، فيزيك،  صنعتپژوهش و(سيس واحد تحقيقاتي صنعتي سغدائي ات-

  ).م 1983(ش   1362، )عيوفيزيك اپتيك، هوش مصن

   كنفرانس بين المللي فضا ردرياست گروه ممالك جهان سوم  -

دانشجو  ل استاد وسو تالش خستگي ناپذير به تربيت هفت ن رااستاد با سه نسل ك -

پيشرفته ترين   ايران وگاه هاي شاندكه بسياري از آن ها اكنون از اساتيد بنام  دپرداختن

  .دجهان هستن ميعل زمراك

  محل هاي كار در ايران

  )راه و ترابري(وارع عامه شوزارت طرق و  - 

   اليعدارالمعلمين  - 

   اليعدانشسراي  - 
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  ركت ملي نفت ايرانش - 

  مجلس سنا -

   وزارت فرهنگ -

  فرهنگستان ايران - 

   دانشگاه تهران -

  اولين كار ساختماني استاد 

داصا نماتساخ    )لوفاز ا(گاه تهران نشلي دانشكده ي فني 

  نايرآخرين كار ساختماني استاد در ا

براي محله ي  .واييهكي و بمباران هاي شحمالت مو ضدساخت پناهگاه بزرگ جنگي،  

  .)انلشدرمنز(حسابي  ههارراچ

  اعضويت ه 

-1942(ش  1325-1346از ش و   1315 -1321از  ي فرهنگعالي اعضو پيوسته ي شور 

  ).م 1942-1967(و از ) م 1936

  .)م  1942( ش   1321ت علميحاعضو انجمن اصطال - 

  .)م  1942(ش   1321الي فرهنگ از ععضو شوراي  - 

  ).م  1946(ش   1325نستون، يعضو كنفرانس علمي دانشگاه پر - 

  .)م  1949(ش   1228عضو هيئت تاليف و ترجمه،  -
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ز كو بازديد از مر) م  1954  -  1955( ش   1333-1134ضوكنگره ي اتمي مسكو، ع - 

  .)م  1955(ش   1334بق ، اشوروي س(اتمي روسيه 

ش  1334-1335تي كشور فرانسه، قات تحقيساسوز مازديد باعضو كنفرانس علمي و  -

  ).م 1956-1955(

  .)م  1958(ش   1337ه، سعضو اولين كنفرانس اتمي فران -

  ).م  1958  - 1968(ش   1337  -   1347، )سسويي(عضو كنفرانس اتمي ژنو  - 

  ).م 1962  -  1968( ش   1341  -  1347، )ژنو(فضا ائمي كميته ي علمي دعضو  -

  .)م  1958(ش   1337، )نوژ(فضا نفرانس بين المللي كعضو -

  .اپارو كانجمن فيزي عضو -

  .ش  134از  ايكرام كانجمن فيزي عضو -

  .)م  1958(ش   133عضو انجمن فيزيك فرانسه از  -

  .)م  1955(ش   1334 زدمي علوم نيويورك ااعضو اك -

  .)م  1957(ش   1336عضوكميته ي ملي ايران از  -

تهران، گاه شايندگي دانمعضركميته ي كنفرانس علمي و فني فضا در نيويورك به ن -

  ).م 1967(ش  1346

  ).م  1965- 1968(ش   1344 -  1347فضا در وين، فني  عضو كنفرانس علمي و - 

  .انجمن فرهنگ ايران باستان وعض -
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  ).م  1915(ش   1314ان ايران از سال بپيوست ي فرهنگستان ز وعض - 

  .ت علماي جهان در شيكاگوشكنفرانس بزرگداو عض -

الي انقالب عوراي شيب ومفاخر فرهنگي، با تص ار وثهيئت امناي انجمن آ وعض - 

  .)1991( ش 1370رهنگي، ف

روفسور پيشنهاد پايتاليا، به  عضو هيئت امناي مركز تحقيقات بنيادي، تريست  - 

  .عبدالسالم

  .)1934(ش  1331شوراي دانشگاه از  وعض -

  .دائمي كنفرانس بين المللي اتم وضع - 

  .)م 1936(ش   1315 ،)نروژ(اسلو  دانانكنگره ي رياني و عض - 

  ).م  1967(ش   1346علمي و فني فضا، نيويورك، كميته ي و عض -

  ).م 1936(ش   1315 كنفرانس علمي بين المللي اكسفورد،و عض -

  .ش  134،   1330كميته ي بين المللي هسته يي،  ردهيئت دائمي  وضع -

   يالمللن س هاي بينرافم وكنسمرا 

ش  1325 ،)انتلسگان(بريج ه كماشگك دانييزفين المللي بي علمس نرافنكت در كرش -

  )م 1947(

 انتلسنگپادشاهي ا جمنوت اندعيوتن به نال تولد س ينيصدمت سشركت در بزرگداش -

  .)م 1947(ش  1326 ،)دننل(
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 1959 – 1960(ش  1330 -  1339ان تدوسهني ماتراكتور  و فتتاحم اسكت در مراشر -

  ).م

  .)م 1966(ش  1345كنفرانس اتمي وين،  ردركت ش -

  ).م 1946(ش، لندن  1325، كنفرانس بين المللي فيزيك ذرات بنيادي ردركت ش -

   زرگداشت ها و يادمان هاب

  ).م  1987( ش   1366 ساله ي فيزيك ايران،  60كنگره ي  - 

  .در علم فيزيك ايرانپت پروفسور حسابي، شبزرگدا -

ركت پروفسور شي اتمي با ژامگذاري تاالر استاد دكتر حسابي در سازمان انرن - 

عبدالسالم، به پاس بنيان گذاري علم هسته يي و تاسيس رآكتور اتمي در ايران، به 

  .)م1988( ش  1367.روفسور حسابيپوسيله ي 

  ).م 1941(ش   1320امگذاري، نوراي شتوسط ش، چهارراه و خيابان حسابي در تجري - 

جناب آقاي دكتر قريب، امگذاري، به ابتكار نوراي شخيابان حسابي در اراك، توسط  -

  ).م 1961(  1340

روفسور حسابي، به پاس خدمات پدارس مختلف در استان هاي كشور، به نام م - 

  .)م 1941(ش   1320فرهنگي استاد، از 

داري تهران، به پاس خدمات استاد، در رهشكتابخانه ي پروفسور حسابي، به ابتكار  - 

  .)م  1991( ش   1371،   17منطقه ي 
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ش  1362ور، در علم فيزيك، از شي حسابي، به بهترين پژوهشي گر كه اعطاي جايز - 

   ).م 1983(

  .ش 1378 هدشهر مقدس مشبلوار استاد حسابي در  - 

  .ش  1379بلوار دكتر حسابي در شيراز  -

  .ش  1366) گيالوند(خيابان دكتر حسابي در دماوند  - 

  .ش  1374) مارليك(بلوار پروفسور حسابي در كرج  -

  .ش 1377ت شخيابان دكتر حسابي در ر -

  .ش 1376) اصفهان(هر شبلوار دكتر حسابي در شاهين  - 

  .ش  1376ساختمان دكتر حسابي در دانشگاه اراك  -

  .ش  1376سالن آزمايشگاه دكتر حسابي در دانشگاه آزاد اراك  - 

  .عبات بانك ها به نام پروفسور حسابيشنامگذاري تعدادي از  -

 .در بافق يزد) دبستان، راهنمايي و دبيرستان(ي شامگذاري مجتمع آموزن -
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تاد باره ا ی  ی    دا

  جهش هاي تحصيلي 

اولين . ه در يك تابستانجهشي ازكالس اول زبان انگليسي به كالس پنجم، بعد از مطالع 

  .سالگي، ادبيات  17ليسانس در 

  . سال  7مدرك كارشناسي مهندسي و دكترا در فاصله ي   8

  

  رتبه تحصيلي

  .همواره در رتبه ي نخست

  

  هوش و حافطه  

  در بهترين شرايط ذهني ) سالگي  90(از طفوليت تا روزهاي آخر حيات  

  مراكزي كه در آن به تحصيل پرداختند 
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 -بيروت ( حسابي گوهرشاد خانم شان فاضله مادر نزد جواني و نوجواني طفوليت، -1

  )لبنان

  )لبنان( بيروت فرانسوي، هاي كشيش ي مدرسه -2

  )لبنان( بيروت امريكايي كالج -3

  )لبنان( بيروت امريكايي دانشگاه -4

  )لبنان( بيروت فرآنسوي دانشگاه -5

  )فرانسه( پاريس دانشگاه -6

  )فرانسه( فابري نزد پروفسور سوربن، دانشگاه -7 

  )امريكا( اينشتين پروفوسور نزد پرينستون، دانشگاه -8

   كردند تحصيل آن در استاد كه شهرهايي 

   شيكاگو پرينستون، پاريس، بيروت، دمشق، بغداد، تهران، 

   ايمان و استاد 

 طفوليت دوران در ايشان. داشت عميق يي ريشه يبحسا پروفسور مذهبي اعتقادات 

 شواهد عنوان به و روايات قرآن آيات به همواره مباحثات در و شدند كريم قرآن حافظ

 و موزون آهنگ تحت طبيعت كه داشتند اعتقاد استاد. كردند مي استناد محكم داليل و

 با را »ذرات بودن نهايت بي تئوري«در  همچنين و است نيايش حال در خود عرفاني

 درس ممتاز شاگرد بيست شايد«: گفتند مي ايشان. دانستند مي مرتبط وجود وحدت
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نيز  تقوا بايستي دارد جديدي نظر و ديد كه كسي ولي شوند التحصيل فارغ و بخوانند

 استاد كه است توجه شايان ».دارند برتري ديگران به نسبت افرادي چنين باشد؛ داشته

  .گذرانيدند اينشتين پروفسور با را، ياد شده تئوري از دفاع

 سرشناس هاي خانواده سوي از بسيار پيشنهادات وجود با( همسر، انتخاب هنگام به حتي

 ايشان. برگزيدند حائري روحاني ي خانواده از دختري) روز آن متجدد اصطالح به و

 حتي و نمودند مي ديني فرايض انجام  و فراگيري به ملزم ازكودكي را خود فرزندان

. كردند مي تشويق معاني كامل درك و عربي صحيح ي لهجه با آيات تالوت به را آنان

 سال گوهرشاد، بيمارستان( ايران در خصوصي بيمارستان اولين اداره ي زمان در

 و اين بودند حجاب كامل رعايت به ملزم خانم كاركنان حاكم، جو وجود با )ش1362

  .بود اعتقادي اصول و مباني به استاد پايبندي از نشاني

  مجالتي كه استاد آبونه بودند

مجله  ورد، فيزيكس تودي، فيزيكس امريكن، ساينتيفيك لوپوان، شپيگل، نيوزويك،

  .نيويورك آكادمي علوم امريكا، مجله آكادمي علوم مجله سوييس، سرن علمي مركز

  فرستادند مي استاد براي را جديد هاي كتاب كه هايي كتابخانه

  .پنگوئن و پايو عمدتا

  شهرت ها –لقب ها 

  پدر مهندسي نوين ايران -پدر علم فيزيك ايران 
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  نپدر علوم نوين ايرا -پدر فرهنگستان ايران 

  حسابي پروفسور شخصي ي كتابخانه

 پزشكي،. ادبي گوناگون هاي در زمينه كتاب جلد  27400 شامل استاد ي كتابخانه 

 الكترونيك،( مهندسي و مذهبي فيزيكي، فلسفي، ستاره شناسي، شناسي، زيست رياضي،

 مانند المعارف دايره چندين همچنين است؛ )مكانيك شيمي، ساختمان، و راه برق،

 و موزه ها نقاشي ها، مجسمه مورد در و كتبي... امريكانا بورداس، بريتانيكا، الروس،

  .شود مي يافت آن در نيز جهان معروف هاي

 لوپران، ساينتيفيك شپيگل، نيوزويك،: چون معتبري ومجالت ها روزنامه در استاد

 ي مجله علمي سرن سوييس، مركز ي ورد، مجله فيزيكس تودي، فيزيكس امريكن،

  .بودند مشترك... و علوم نيويورك آكادمي ي مجله امريكا، علوم آكادمي

   استاد از زيبا پاسخ و جمله چند

  است؟ موثر علمي ي رشته در معلم، كدام هنر يا معلم دانش: س 

  !است عشق معلمي كدام، هيچ: ج

  كرديد؟ خدمت و تحصيل همه اين چگونه: س 

 ها آن به بايد بشوند، عاشق نيستند بلد هم ها بعضي البته بشود، عاشق بايد اول آدم: ج

  .آموخت را عاشقي

   استاد هنر
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  .خداوند آفريده هاي به عشق - 

  .شان دانشجويان به عشق -

  .علوم فراگيري به عشق -

  . خانواده به عشق -

  . ايمان و اخالق و علم بين پيوند-

  .بودند تجربيات، و محاسبات به معتقد محفوظات، مخالف استاد 

  استاد هاي لباس

: ديگر فصول در. پشمي ي بره كاله يك: سرما هنگام. پيژاما و ربدوشامبر: در منزل

  .نخي ي بره كاله يك

 ماليم، آرام، بسيار هاي رنگ با و كراوات، شلوار و كت: پذيرايي و منزل از خارج

  . تيره شاپوي كاله يك با همراه سنگين

  زندگاني وضعيت

  .متمول خانواده: طفوليت

  .تنگدستي و فقر: و نوجواني جواني

  .سخت هاي ماموريت بسيار، زحمت: دانشجويي

  .بسيار و نشيب فراز با: خدمت دوران

  .شدايد تحمل و بسيار قناعت با :واستادي دانشگاه دوران
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   بيماري ها

 و نارسايي قلب پروستات،  مرواريد، آب عشر، اثني و معده زخم ماالريا، الريه، ذات 

  .عروق

  چشم و بينايي

دو بيني  )Astigmate( آستيگمات ،) Myope( بيني نزديك 13.5: عينك شماره ي

Diplulie   
  .  Prismate: عينك نوع 

  موسيقي 

 طرز يك ايراني  موسيقي«: گفتند مي و داشتند بسيار عالقه ايراني اصيل موسيقي به استاد

 در خود شاگردان كمك به ايشان. »آرزوست يك و بيان است فلسفه يك است، فكر

 فواصل دقيق گيري اندازه و ها نت تعيين به بركشلي دكتر آقاي مانند علوم ي دانشكده

 ي كاسه تغيير شكل با ناجي دكتر آقاي ياري و به پرداختند ايراني موسيقي هاي گام

 خنيد زير و بم مختلف هاي نت با تا كردند اصالح را ايران قديمي ساز تار اين

)Resonance (باشد داشته.  

 ساز ني، ويولن، نواختن در و شناختند مي خوبي به را غرب كالسيك موسيقي استاد

 موسيقي ي مدرسه اول ي جايزه ي برنده جا كه آن تا داشتند، مهارت پيانو و دهني

 غربي دانان موسيقي ميان در. شدند ،) م 1927( ش  1306سال  در پاريس،) كنسرواتوار(
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 كه است قشنگ باخ موسيقي قدر آن«:بودند معتقد و داشتند عالقه باخ به همه از بيش

 شوپن، شوبرت، بتهوون، موسيقي ايشان. »زند مي حرف خدا با كند مي فكر آدم

 . كردند مي تحسين نيز را ويوالدي و موتسارت

  نقاشي و استاد 

 ... و ونگوگ بوش، بوتيچلي، ويژه به كالسيك نقاشي به مند عالقه 

  سازي مجسه و  استاد  

 به نيز خاصي ي عالقه يونان؛ ويژه به دنيا، معروف هاي مجسمه به مند عالقه و آشنا 

  .داشتند رودن، فرانسوي معروف ساز مجسمه آثار

  ورزش

دوران  در ايشان. بود استاد ي عالقه مورد هاي ورزش از پيمايي راه و پيمايي كوه 

 مورد ورزش هاي ديگر از. كردند دريافت غريق نجات ديپلم شنا، ي رشته در نوجواني

 دشت پا، چوب استقامت، دوي سواري، دوچرخه فوتبال، از توان مي استاد ي عالقه

  .برد نام... و  نوردي

  داشتند اشراف ها آن به استاد كه هايي زبان

 تسلط و عربي آلماني انگليسي، فرانسوي،: يعني دنيا زنده ي زبان برچهار حسابي استاد 

 زبان به همچنين. گرفتند كار مي به را ها زبان اين و مكالمات مطالعات در و داشتند

 اشراف روسي و ايتاليايي تركي، اوستايي، پهلوي، يوناني، التين، سانسكريت، هاي
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 كار به فارسي زبان گزيني  واژه امر در ويژه به خود علمي تحقيقات در را آن و داشتند

 . بردند مي

  مطالعه و كار هاي زمان 

  :تابستان روزهاي نمونه، عنوان به

  .خصوصي و مطالعات عبادات: زود صبح

  .خانواده با صبحانه صرف: صبح   8:30 تا   7:   30

  .ذرات بودن نهايت بي تثوري ي محاسبه: صبح  10 تا  8:   30

  .خانواده با و صحبت استراحت: صبح  10:   30 تا  10

  .دانشگاهي دروس جزوات و كتب نوشتن: ظهر  12:30 تا  10:   30

  .ناهار صرف  13:30 تا  12:30

  .استراحت  14:30 تا  13:30

  .خانواده با چاي صرف  15: 00 تا  14:30

 معروف هاي دانشگاه ازكتابخانه ها، كه فيزيك هاي كتاب ي مطالعه: بعدازظهر  5 تا  3

  .كردند مي دريافت و داده سفارش دنيا،

  .ديگر تخصصي مجالت و جديد فيزيك مجالت ي مطالعه: بعدازظهر 7 تا 5

 تلويزيون و راديو و اسرائيل، امريكا، سي،.بي.بي( راديو، اخبار به دادن گوش: شب  7

  :مانند داخلي ووزنامه هاي و خارجي، مجالت ي مطالعه همراه) ايران
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  .وكيهان اطالعات نيوزويك، تايم، لوپوان، شپيگل،

 مشهدي و شيري آقا علي(ها  همسايه فرزندان سؤاالت پاسخ و تدريس: شب  10 تا  9

  ).علوم دانشكده ي راننده اسماعيل

  ).شان فرزندان( انوشه و ايرج سؤاالت پاسخ و تدريس: شب  12 تا  10

  ).سال  38 مدت به آلماني زبان تمرين( آلماني كتب ي مطالعه: شب  12:   30 تا  12

 كتاب ي مطالعه و ها آن به پاسخ رسيده، هاي نامه ي مطالعه: بامداد  1:   30 تا  12:   30

دبيات و فلسفه رمان، هاي  . ا

  استاد ي عالقه مورد شعراي و نويسندگان 

 نظامي، مولوي، فردوسي، سعدي، حافظ،: چون شعرايي و نويسندگان ثار آ به استاد 

 هكسلي، ولتر، فرانس، آناتول، فالكنر، شلي، شكسپير، ژيد، آندره و...  باباطاهر،

  .داشتند عالقه...  ورلن رامبو، راسين، بودلر، راسل، همينگوي،

  بودند تماس در ها آن با استاد كه بزرگاني

 فون بورن، فرمي، تلر، بور، ديراك، شرودينگر، بالكت، برگمان، اينشتين، پروفسور

 تقي محمد عالمه مطهري، استاد...  ژيد، اندره راسل، برتراند ويتسكر، نويمن، گودال،

  ... و الملك ،كمال)اورنگ( الملك شيخ استاد حالت، ابوالقاسم استاد جعفري،
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 ادبا، شعرا، فقها، علما، پذيراي جمعه روزهاي جلسات در سال پنجاه به قريب ايشان

 پذيراي دوشنبه روزهاي بار يك روز پانزده هر و عادي مردم حتي دانشگاه و اساتيد

  .بودند) شاگردانشان( تهران دانشگاه فني دانشكده التحصيالن فارغ

  منزل ر د جلسات

 معلمين، با، اد شعر، اساتيد، علما، فقها، همراه سال  50مدت  به: صبح جمعه روزهاي 

   ي عاد افراد و مبتكران، فضال صنعتگران، دانشگاهيان، فرهنگيان،

  .تفرشي هاي همشهري با: شنبه يك روزهاي

  .دوره ها تمام از فني، دردانشكده ي شان شاگردان با: شنبه دو روزهاي

  .قبلي وقت تعيين با: روزها ساير

  عادات و اخالق

 انديشيدند مي بسيار و گفتند مي سخن كم. بودند وقار با و فروتن رو، خوش مردي استاد 

مي  شان قرار هر چه در اختيار و بود ايشان اخالقي خصوصيات از جويي صرفه و قناعت

هيچ  .بردند را مي استفاده كمال و از آن نعمتي الهي در نظر مي گرفتند عنوان گرفت به

 يك شبي عمر سال پاياني و در طول سي و هشت از تحصيل علم غافل نشدند گاه

 گوناگون، بر روي مطالب تحقيق و مطالعه. مي پرداختند آلماني زبان فراگيري به ساعت

داخلي و راديوهاي  اخبار به دادان گوش بودن ذرات، تئوري بي نهايت محاسبات
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در كارگاه كوچك (علمي و صنعتي  و ابداعات نجاري آهنگري، باغباني، خارجي،

  .از سرگرمي هاي ايشان بود) خانه

با وجود . همسر و فرزندان خود عشق مي ورزيدند و به ان ها احترام مي گذاردند به

ها  آن با همنشيني و نظر هر فرصتي براي تبادلمشغله بسيار، همواره مي كوشيدند از 

 به گويي پاسخ و آموزش مطالب گوناگون ساعت را به دو شب هر. نمايند استفاده

 همسايگان فرزندان آموزش به را ساعتي همچنين و شان فرزندان درسي سؤاالت

  .دادند مي اختصاص

   تعطيالت گذراندن چگونگي

   انگردي اير 

  جهانگردي 

  منزل هاي سرگرمي

 ساخت اتومبيل، تعمير منزل، ساختماني امور ها، باغچه به رسيدگي آب، و برق تعميرات

  .منزل در كارگاه ابتكارات آزمايش و ها دستگاه

  ها مسافرت

 تعطيالت در روز  9 مدت به توان، حد تا كشور، روستاهاي و ها شهرستان تمامي به سفر

 خارجي كشورهاي به مسافرت تابستاني، تعطيالت هنگام در ماه دو حدود و نوروز

 سوئد، دانمارك،( ، اسكانديناوي)سوييس اتريش، ايتاليا، آلمان، انگلستان، فرانسه،(
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 ژاپن، چين، الجزاير، تركيه، اردن، سوريه، عربستان، مصر، روسيه، امريكا، ، كانادا،)نروژ

 تمام و آالسكا سنگاپور، تايوان، تايلند، كنگ، هنگ ميانه، آسياي وكشورهاي هند

  .شرقي اروپاي كشورهاي

  استاد مورد در زيبا بياني

  ):استاد شاگردان از يكي( اساتيد از يكي نظر

 براي را، دانشجو و استاد نسل  7 ناپذير، خستگي تالش و كار نسل  3 با حسابي، پروفسور

  .نمودند تربيت كشور

 ما به را بودن جدي ايشان آموختند، ما به را، جدي خواندن درس حسابي، پروفسور

  .آموختند

  .آموختند مي را علمي خارجي زبان شان شاگردان به فيزيك، بر عالوه حسابي پروفسور

 را خارجي لغات استفاده از پرهيز و فارسي، زبان به احترام ما، به حسابي پروفسور

  .آموختند

 بيش و كردند مي تر گوش بيش ايشان گفتند، مي وكوتاه كم سخن حسابي، پروفسور

  .نمودند مي تعقل تر

 انجام تعقل و  متانت با و علمي شكل به را علمي يمبارزه و ايستادگي حسابي، پروفسور

  .دادند مي

  .كردند مي استفاده لحظات تمام از كردند، نمي تلف را وقت حسابي پروفسور
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  .كردن حفظ نه دادند، ياد را فهميدن ما به حسابي، پروفسور

  .بودند برنامه با كامال منظم، حسابي، پروفسور

  .بودند تظاهر از دور متين، نجيب، حسابي، پروفسور

* * *  

 بزرگترين فرهنگي،  و علمي گوناگون هاي زمينه در استاد بي وقفه تالش هاي پي در

 ايشان به و اُفيسيه دواللژيون دونور،» كوماندور دواللوژيون دونور«فرانسه، علمي نشان

 در و گرديدند ملقب تهران دانشگاه ممتاز استاد عنوان به ش، 1350 در. اعطا گرديد

بر  استاد بزرگداشت مناسبت به كه( »ايران فيزيك سال شصت يكنگره« در ش  1366

 استاد. آمد عمل به قدرداني »ايران فيزيك پدر«عنوان  به ايشان خدمات از ،)بود شده پا

  .شدند برگزيده »جهان علمي اول مرد« عنوان به م  1990 در همچنين

 افتخارات  و كسب پر بار عمر سال نود از پس حسابي محمود سيد پروفسور سرانجام و

 هنگام به و دانشگاه ژنو بيمارستان در ش  1371 شهريور ماه دوازدهم در گوناگون،

 در زادگاه ايشان خواست به بنا استاد ي مقبره. گفتند حيات بدرود قلبي، معالجه

 .پر رهرو باد شان راه و گرامي يادشان. دارد قرار تفرش دانشگاهيشهر  و در خانوادگي
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